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Aan huis gekluisterd

'Veel Albanezen
leven in armoede en

Complete lockdown

zonder hoop. Wij

In de buitenlandse media wordt hij al
'Minister Corona' genoemd: Edi Rama.
Hij is onze minister-president hier in
Albanië. De reden dat Rama deze
bijnaam heeft gekregen is simpel uit te
leggen: binnen Europa heeft Albanië
een van de strengste aanpakmethodes tegen het Coronavirus. We mogen
alleen met toestemming de straat op.
En dan nog mag het niet langer dan
anderhalf uur en moet er een goede
reden zijn. De lockdown lijkt zijn
vruchten af te werpen, want in
tegenstelling tot andere landen in het
Middellandse Zeegebied zijn er
volgens de officiële cijfers relatief
weinig slachtoffer aan dit virus.

willen hun hoop

Het is ons niet helemaal duidelijk hoe
betrouwbaar de officiële cijfers van
Albanië zijn, maar feit is wel dat veel
mensen hier erg bang zijn voor het
virus. Dit zorgt ervoor dat veel mensen
thuisblijven. We horen verhalen dat
familieleden met elkaar geen gesprekjes durven aan te knopen uit angst
voor Corona. Ook lopen mensen, soms
met gevaar voor eigen leven, midden
op de weg, zodat ze niet dicht langs
de mensen op de stoep hoeven te
lopen. De angst regeert dus bij veel
Albanezen. Het is natuurlijk ook geen
pretje om in een Albanees ziekenhuis
terecht te moeten komen. Mensen
komen daar soms zieker vandaan, dan
voordat ze erin gingen.

geven met het
Evangelie van Jezus
Christus.'
Hoewel veel mensen om ons heen
in paniek verkeren, hebben wij daar
zelf geen last van. Sterker nog:
hoewel we graag vaker naar buiten
zouden willen, heeft de situatie voor
ons persoonlijk toch ook positieve
gevolgen. We kunnen relatief veel
met onze taalstudie bezig zijn en we
hebben op een virtuele manier
mooi contact met onze Albanese
kerk, waarbij we zijn aangesloten.
Via Zoom kunnen we elkaar virtueel
ontmoeten en hebben we
meerdere keren in de week
momenten van gebed, praise en
zijn er mooie diensten. We zijn
dankbaar voor deze ontmoetingen
en dat het met onze eigen
gezondheid goed gaat.

Organisatie
European Christian Mission
(ECM)is een internationale en
interkerkelijke
zendingsorganisatie, met als
doel gemeenten stichten in
Europa.
Bauke en Evie Deelstra zijn
financieel afhankelijk van
giften. Je kunt hen steunen
door een gift over te maken
via:
www.ecmnl.nl/steundeelstra
of via NL02INGB0000254997
Stichting ECM-Nederland,
Deventer o.v.v. “Deelstra”
ECM-Nederland - Postbus 861
- 7400 AW Deventer Nederland -0570-637537
ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl
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Persoonlijke ontwikkelingen
Virtueel leven
Zoals net al benoemd, speelt een groot deel van
ons leven achter een beeldscherm af. Hieronder
noemen we daarvan enkele voorbeelden:

Agenda 2020:
De komende maanden zijn we met de
volgende zaken bezig:
-

Biennial
De tweejaarlijkse ontmoeting met andere
zendingswerkers van ECM zou in april plaatsvinden
in Kroatië. Helaas konden we de andere
zendingswerkers niet persoonlijk ontmoeten.
Vanwege het Coronavirus kon dit evenement geen
fysieke doorgang vinden. Gelukkig kon ECM op het
laatste moment toch een mooi online programma
opstellen, waarin we hebben kunnen genieten van
lezingen en online ontmoetingen met anderen.
Taalles
Vanachter de computer is er contact met de
taaldocent. Dit werkt natuurlijk niet zo fijn als elkaar
fysiek te ontmoeten, maar in deze tijden biedt het
een goede uitkomst. Gesprekken kunnen uiteindelijk
ook via Skype gedaan worden. Het is wel jammer
dat we nu niet veel op straat ons Albanees kunnen
oefenen. En de Albanese taal is van achter de
computer net zo moeilijk als in het echte leven 😉.
Sociaal contact
Het maken van deze nieuwsbrief, Facebook, mailen
met anderen en het schrijven van de maandelijkse
bijdrage voor het Friesch Dagblad. Veel zaken
worden al gedaan met gebruik van internet. Maar
meer dan anders gaat het sociale contact met
andere mensen in Albanië nu ook online. We zijn erg
blij dat de zondagse diensten wel door kunnen
gaan.

-

Het verder integreren binnen de
gemeenschap van Sauk.
Het regelen van de verblijfsvergunning.
Het leren van de Albanese taal.
Het vinden van een kerkgemeenschap
waar we ons bij kunnen aansluiten.

Dankbaar!
We zijn ontzettend dankbaar dat we een
kerk hebben gevonden. Voor ons was
het in Friesland erg belangrijk om
aangesloten te zijn bij een dorpskerk. Ook
omdat de (dorps)kerken in Nederland
meer en meer leeglopen. En ook hier in
Albanië hebben we een dorpskerk
mogen vinden. Dit betekent echter niet
dat we niet meer aangesloten zijn bij de
kerk van Nijega-Opeinde-Tike, hier blijven
we gewoon lid van.

Filmpjes maken
Omdat het verboden is om bij elkaar
te komen in kerken, wordt er veel
gebruik gemaakt van de sociale
media. Zelf vinden we het mooi om
wekelijks naar Nederlandse diensten
te kijken. In Albanië zijn er minder
mogelijkheden, maar kerken
proberen via Zoom wel bij elkaar te
komen. Bauke heeft tijdens Pasen
drie filmpjes gemaakt voor de
Albanese jeugd. Het videomateriaal
werd via het internet opgestuurd,
waarna Bauke er een compilatie van
kon maken. Erg mooi dat de
Albanese jeugd op die manier toch
het Paasverhaal kon meekrijgen. De
filmpjes zijn terug te zien op Youtube.
Een voorbeeld:
https://www.youtube.com/watch?v=
DCp55p2D7es
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