Bauke en Evie Deelstra

Nieuwsbrief 12
Juni 2021

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

Ik geef jullie deze
regel: houd van
elkaar net zoals ik
van jullie houd.
Johannes 15:12

'Veel Albanezen
leven in armoede en

Hulp slachtoffers aardbeving

zonder hoop. Wij

We zijn blij dat we de hulp aan slachtoffers van de aardbeving hebben
afgerond. Het is dankbaar werk, maar het kostte ook veel energie om
zorgvuldig te werk te gaan. Uiteindelijk hebben we drie container-units laten
plaatsen bij mensen die in een huis met instortingsgevaar zaten. Zij kunnen nu
veilig overnachten. Het mooie is dat het huis van de eerste familie inmiddels is
opgeknapt. De container-unit is daardoor inmiddels verplaatst naar een andere
familie die hem goed kan gebruiken. We zijn dankbaar voor alle giften, maar
ook voor de hulp die de Albanese kerkelijke organisatie VUSH heeft gegeven.
Via hen zijn we in contact gekomen met de slachtoffers. In mei hebben we de
laatste familie geholpen, in de buurt van Lushnje. Hierna was er nog ongeveer
€400 over. Dit bedrag hebben we geschonken aan een kerk, die zwaar
getroffen is door de aardbeving.

willen hun hoop
geven met het
Evangelie van Jezus
Christus.'

Organisatie
Corona
Het is ons niet helemaal duidelijk hoe de situatie rond corona in Albanië is,
maar het lijkt beter te gaan. Het probleem is echter dat er veel onduidelijkheid
bestaat omtrent de regels. Officieel is er nog een avondklok die om 22:00 u.
ingaat en er moeten op straat mondkapjes worden gedragen. In de praktijk
zien we daar echter niets van terug. Het lijkt erop dat de overheid bewust de
regels in stand houdt, zodat ze zichzelf kunnen indekken bij een eventuele
volgende golf van corona. Aan de andere kant grijpt de politie niet in als er
geen mondkapjes worden gedragen.

Vraag en antwoord
We houden jullie graag op de hoogte van ons werk, maar kunnen ons ook goed
voorstellen dat er vragen onbeantwoord blijven. Mocht je iets van onze
bediening of het leven in Albanië willen weten,
schroom dan niet om een vraag te stellen.
Stuur gerust een mail naar
deelstra@ecmi.org
We geven graag antwoord in onze volgende
nieuwsbrief.
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Pinet
Pinet, een prachtige locatie
Pinet is de naam van het dorp waar wij sinds 2010 ieder jaar
terugkeren. Hier vindt nagenoeg iedere zomer het
evangelisatiewerk plaats waarbij onze kerk in Opeinde betrokken
is. Pinet ligt boven op een heuvel op een prachtige locatie. Nadat
men over een slecht onderhouden weg het dorp is binnen
gereden, valt al snel de grote hoeveelheid olijfbomen en
fruitbomen op. Veel inwoners van Pinet zijn dan ook actief in de
agrarische sector. De agrarische sector in Albanië is niet te
vergelijken met de Nederlandse situatie. Er wordt hier nog veel
met de hand gedaan. Het is te vergelijken met de situatie
gedurende de jaren ’50 in Nederland. Hoewel we niet
in Pinet wonen, is ons hart wel degelijk aan het dorp verpand. Elke
keer als we in het dorp komen worden we gastvrij onthaald door
de lokale bevolking. Helaas staat er geen kerk in Pinet. Sterker
nog: in de hele regio zijn geen kerken te vinden. We voelen dan
ook zeker de roeping om actief te blijven in dit dorp.
House of Hope
Het kost ons ongeveer drie kwartier om vanaf onze huidige woonplaats Sauk in Pinet te komen. De laatste tijd hebben we
deze rit vaker afgelegd dan gebruikelijk. Dit komt omdat we bezig zijn met het opknappen van het ‘House of Hope’. Dit is
het huis waar ieder jaar het evangelisatiewerk is. In de benedenzaal hebben we mooie kinderprogramma’s mogen
organiseren. En buiten op het terrein is er ruimte voor sport en spel. Dit buitenterrein hebben we geëgaliseerd, zodat het
nog beter te gebruiken is voor buitenactiviteiten. Terwijl we bezig waren met de werkzaamheden kwamen al meerdere
dorpsbewoners langs om te kijken wat we aan het doen waren en om even bij te praten. We merken dus nu al hoe
belangrijk het is om aan de slag te zijn in Pinet. De contacten zijn goed en we hopen met het gerenoveerde ‘House of
Hope relaties te intensiveren. Helaas kon het evangelisatieproject in 2020 niet doorgaan, vanwege corona en ook deze
zomer zal er geen groep uit Nederland komen. Dit is met name jammer voor de kinderen van het dorp, die elk jaar enorm
uitkijken naar het project. Het zorgt voor vermaak in de zomervakantie waarin verder weinig te doen is. Een ideale
mogelijkheid dus om op een speelse manier het Evangelie te delen.
Christelijk gemeenschapscentrum voor iedereen
Omdat er nooit echt een opknapbeurt aan het ‘House of Hope heeft plaatsgevonden, zijn wij ermee begonnen. Het huis
staat er inmiddels al 25 jaar en raakt dus in verval. We willen er de komende periode voor zorgen dat het ‘House of Hope
een mooi gemeenschapscentrum voor het dorp wordt, waar mensen naartoe worden getrokken. Ons plan is om er in de
toekomst maandelijks naartoe te gaan om er projecten te starten. Maar dat is niet het enige: we willen ook dat er een
voedseldistributie in gang gezet gaat worden. Op deze manier kunnen de armen ondersteund worden. Wellicht kan er een
ruimte als mediatheek ingericht worden, zodat de jeugd gebruik kan maken van een printer. Deze plannen zijn gemaakt
met Afrim Azuni. Hij is de enige dopeling van het dorp en een belangrijke partner om van de ‘House of Hope’ een baken
van licht te maken in deze (geestelijk gezien) donkere hoek van Albanië.

Bij de rode stip ligt Pinet, tussen de twee grote steden Durrës en Tirana in

Nieuwsbrief 12 ● Bauke en Evie Deelstra ● IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97 t.n.v. ecmnederland o.v.v. Deelstra

