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EEN SCHITTEREND
HOOGTEPUNT IN

NEDERLAND

We kijken terug op een hete zomer waarin van
alles is gebeurd. In Albanië is het in de zomer

vrijwel elke dag boven de dertig graden, waarbij
het regelmatig boven de veertig graden is. We

geven jullie graag een update over ons leven en
onze bediening.

Vanaf de jaarwissel ing hebben we enkele
maanden in Neder land doorgebracht.  we
hebben mensen weer ‘ face-to-face’  mogen
treffen,  wat natuur l i jk  veel  mooier  is .  Niet
al leen hebben we onze fami l ie en
vr ienden ontmoet,  het was ook erg mooi  om in
kerken ons verhaal  te mogen doen en de
bemoediging te kr i jgen van de mensen die ons
steunen. 

Het absolute hoogtepunt van ons verbl i j f  in
Neder land was natuur l i jk  de geboorte van onze
tweede dochter Naomi Janneke.  Hoewel de
beval l ing niet  makkel i jk  ver l iep omdat Evie
corona had,  z i jn  we bl i j  dat Naomi een gezond
meis je is !  In  mei  z i jn  we met z ’n v ieren in de
auto naar Albanië teruggereden.  Wat voelden
we ons gezegend met twee dochters op de
achterbank.  De terugreis  ver l iep gelukk ig erg
goed; Mari je en Naomi hebben het goed
volgehouden.

 

picknicken onderweg naar Albanië  

 Spreekbeurt in een kerk 



Ik geef jullie deze regel: houd van elkaar net
zoals ik van jullie houd. 

 -Johannes 15:12 -
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GEBEDSPUNTEN 

Een goede balans vinden tussen werk en privé is een van de grootste uitdagingen in ons
leven als zendingswerker. Zeker met de komst van Naomi moesten we opnieuw uitvinden hoe
we het meest effectief kunnen werken. Inmiddels hebben we onze draai weer aardig
gevonden.

Los van onze gebruikelijke wekelijkse activiteiten, zijn we in de zomermaanden aan de slag
gegaan met enkele mooie projecten. Zo hebben we de kerkzaal van onze kerk opgeknapt.
Deze ruimte had dringend behoefte aan een goede verfbeurt. Verder gaan we regelmatig
naar het dorpje Pinet om relaties warm te houden en programma’s te organiseren voor de
jeugd. Sinds 2010 komen we in Pinet voor evangelisatiewerk en het is belangrijk om deze
relaties te blijven onderhouden. Eind juli verzorgden we in samenwerking met een kerk uit
Roemenië een complete bijbelspelweek.

ZOMERPERIODE

Los van ons werk in Albanië, staat de komende
periode ook de ‘Nederlandse Missionary retreat’
(NMR) op het programma. Tijdens deze retraite
zullen we in De Achterhoek andere Nederlandse
zendingswerkers ontmoeten, die verspreid over
Europa actief zijn. We verblijven ongeveer twee
weken in Nederland, waarin we naast de NMR ook
uitzien naar het bezoek aan ons nichtje Bettie
Elisa. Zij is tegen die tijd bijna een halfjaar oud en
we hopen haar dan voor de eerste keer in levende
lijve te zien.

PLANNING 

ENERGIE EN BALANS, ZODAT WE
VOL GOEDE MOED ONS WERK
KUNNEN BL IJVEN DOEN.
LEIDING VAN GOD IN HET
CONTACT ZOEKEN MET DE JUISTE
PERSONEN, MET NAME VOOR DE
WOONVORM.
EEN GOEDE T IJD IN NEDERLAND,
EIND SEPTEMBER/BEGIN OKTOBER. 

 

E-MAIL:           DEELSTRA@ECMI.ORG  
WEBSITE:        WWW.ECMNEDERLAND.NL/DEELSTRA 
FACEBOOK:   WWW.FACEBOOK.COM/BAUKE.EVIE   
ADRES:           K.P. 119 AEP 
                        FAMILY DEELSTRA, BOX 69
                        TIRANA, ALBANIA 
                        ZIP 1057

Bijbelspelweek in Pinet Verfbeurt in onze kerk
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'Veel Albanezen leven in armoede en zonder
hoop. Wij willen hun hoop geven met het

Evangelie van Jezus Christus.'

 
 

EVIE
De woonvorm 

PERSOONLIJK 
BAUKE 

Online videokanaal 
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Het doel om een online videokanaal te beginnen begint
steeds meer vorm te krijgen. Tijdens de periode in
Nederland heeft Bauke een camera aangeschaft en
inmiddels is hij helemaal vertrouwd met het toestel. Toen
Feyenoord op 25 mei de finale van de Conference
League in Tirana speelde, is Bauke daaraan vooraf op
zoek gegaan naar een ticket. Het filmpje dat hij hiervoor
maakte is duizenden keren op YouTube bekeken. Het is
een bevestiging dat veel mensen bereikt kunnen worden
met behulp van sociale media. Hoe mooi zou het zijn als
het christelijke videokanaal van Bauke ook zo’n bereik
zou krijgen!

Het doel om een woonvorm te beginnen voor
mensen met een beperking komt stapje voor
stapje dichterbij. Dit is een project voor de lange
adem, maar het is mooi om de betrokkenheid
vanuit Nederland te ervaren. In financieel opzicht
zijn er intussen ook grote giften overgemaakt om
Evie's dream te realiseren. Daarbij hebben we in
Nederland gesprekken gehad met verschillende
stichtingen die actief zijn in Albanië en mogelijk
willen samenwerken om de woonvorm van de
grond te krijgen.

Hoewel we ons als ouders snel weer thuis voelden in Sauk, goldt dit niet
helemaal voor Marije. Ze vond het leuk om haar Albanese vriendinnetjes
weer te zien, maar ze vraagt nog geregeld of ‘pake’ en ‘beppe’
langskomen. Gelukkig heeft Marije nog steeds een goede klik met haar
oppas Shpresa. In november zal Marije twee ochtenden in de week
naar een kinderopvang gaan. Hier kan ze alvast Engels leren, wat
handig is als ze later naar de internationale school gaat. Met Naomi
gaat het goed. Ze groeit lekker door en heeft inmiddels haar eerste
hapjes al gehad. 

MARIJE EN NAOMI 


