
U wil ik prijzen voor dat wat U 
schiep. Mijn leven lang loven, want 

U heb ik lief. Niets is zo goed als 
een leven heel dicht bij U.  

 

Opwekking 461 

Bovenstaand lied stond op het 
geboortekaartje van Tiebe. Wat zijn we 
blij en dankbaar dat alles goed is gegaan 
en wat genieten we van ons kleine 
mannetje. Elke dag weer feest, mede ook 
door al het meeleven uit Nederland. Het 
lied staat er zowel in het Nederlands als 
in het Kosovaars op. We hopen zo ook 
door de geboorte van Tiebe te mogen 
getuigen van onze Schepper. In deze 
nieuwsbrief lezen jullie over meerdere 
momenten waarin we Gods liefde konden 
uitstralen of hoe we verwachtingsvol naar 
deze momenten uitzien. 
 
Tiebe geboren! 
De meeste mensen die bij ons werk 
betrokken zijn weten het al, maar toch willen 
we het ook nog via deze nieuwsbrief 
wereldkundig maken. Op maandag 5 
november is onze zoon Tiebe geboren. 
Voluit draagt hij de namen Teunis Robert 
Lubbers. Vernoemd naar de opa van Rik en 
de vader van Machteld. Tiebe is geboren in 
het internationale ziekenhuis in Peja, wat 
een hele positieve ervaring was. Er is veel 
reden tot dankbaarheid. Voor de bevalling in 
Kosovo is, ook vanuit Nederland, veel 
gebeden. Dit gaf rust. God heeft alles in Zijn 
hand. Uiteraard zijn Wieke, Giske en Jitse 
heel trots op hun broertje! We hebben met 
z’n zessen genoten van een heerlijke 
kraamtijd met ‘kraamoma.’ God is goed! 
 

Lieve familie en vrienden, 

Geduld is een schone zaak 
Op 1 september zou Jitse, net als zijn zus-
sen, beginnen op een Kosovaarse school. 
Hij had er reuze veel zin in! Een nieuwe tas 
met schoolspulletjes en speciale ‘schoolpan-
toffels’ erin moest de schoolvreugde com-
pleet maken. Maar toen de zomervakantie 
afgelopen was, bleek dat de kleuterschool 
werd verbouwd. Dit zou slechts een week 
duren. Helaas word je hier niet keurig via de 
mail op de hoogte gehouden van de 
voortgang, maar je moet met regelmaat (in 
dit geval) langs de school rijden om te zien 
hoe de werkzaamheden vorderen. Uiteinde-
lijk heeft de verbouwing bijna drie maanden 
geduurd. Gelukkig hadden we Jitse, nadat 
bleek dat de geschatte verbouwingsduur van 
een week wel erg positief was, op een 
andere school ingeschreven. In oktober is hij 
hier begonnen, maar ook dit ging niet 
vanzelf. In Kosovo zijn de regels aange-
scherpt en moeten alle kinderen die op 
school beginnen een keel en neus uitstrijkje 
doen. Dit klinkt eenvoudig, maar dat is het 
hier in Kosovo niet. Via de kinderarts gingen 
we naar het medisch centrum, vervolgens 
naar het laboratorium en weer terug naar 
zowel het medisch centrum als ook wederom 
een bezoekje aan de kinderarts. Tja, een 
kleuterneus- en keel zijn natuurlijk nooit 
geheel bacterievrij. Dus er moest een 
behandeling gestart worden. Vervolgens 
weer het hele riedeltje aan bezoekjes. 
Gelukkig was de bacterie toen verdwenen en 
eindelijk kon Jitse starten op school.  
 
Volle zaal 
Op de kinderclub in Peja zijn ‘figuren van 
diverse pluimage’ te vinden, zoals circus-
artiesten en detectives. Enkele weken aan 
een wordt er aan een bepaald thema 
gewerkt, maar ook de link met de Bijbel 
wordt gelegd, en dat trekt kinderen. Op een 
gegeven moment waren er zelfs vijfenveertig 
kinderen die dus ook over Gods liefde voor 
elk uniek persoon hebben gehoord.  
 

Machteld heeft verlof van de kinder-
activiteiten, maar Rik springt bij en dat is wel 
nodig met zulke aantallen! Begin november 
hadden we een groep uit Engeland op 
bezoek. Naast vele andere activiteiten 
hebben zij ook geholpen bij het kinder-
programma. En…de jongeren hadden geluk. 
Zij gingen bowlen! We zijn heel dankbaar 
voor het enthousiaste team van kinder- en 
jeugdwerkers die elke week weer met 
nieuwe energie en vol liefde een mooi 
programma voor de kinderen en de jongeren 
organiseert. 
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Bedankje voor het ziekenhuis 



We hopen dat we het Licht, dat door de geboorte van Jezus in deze 
wereld is gekomen, mogen uitstralen en dat mensen mogen 

ontdekken dat er niets beter is dan een leven heel dicht bij Hem. 

verlangt 
Kosovo  

Licht 

Dank– en gebedspunten 

• Dank voor de geboorte van Tiebe; 

• Bid voor gezegende kerstdagen en een fijne jaarwisseling; 

• Dank voor de groep uit Engeland die activiteiten kwam organiseren; 

• Bid voor de wekelijkse activiteiten, ook in 2019; 

• Dank voor de kinderactiviteiten en de enthousiaste leiding; 
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Kraambezoek 

Licht in de duisternis 
We zien uit naar kerst! We 
organiseren voor de kinderen en de 
jeugd een speciale kerstavond. Ook 
zullen we met christenen vanuit heel 
Kosovo een gezamenlijke kerstdienst 
houden in Prishtina. We hopen dat 
we het Licht, dat door de geboorte 
van Jezus in deze wereld is 
gekomen, mogen uitstralen en dat 
mensen mogen ontdekken dat er 
niets beter is dan een leven heel 
dicht bij Hem.  
 
We willen jullie gezegende kerst-
dagen toewensen en Gods Licht voor 
2019.  
 
Houd onze site in de gaten voor onze 
jaarlijkse kerstgroet. 
www.lubbersinkosovo.nl  

Postbus 28  
3970 AA    

Driebergen  
0343-512444  

info@gzb.nl 
www.gzb.org 

Postbus 861  
7400 AW  
Deventer  
0570-637537  
ecmnl@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 

Rik, Machteld,  

Wieke , Giske ,  

Jitse en  Tiebe 

Vanuit de TFC 
Ook wij zijn heel dankbaar met Rik, 
Machteld en de kinderen voor de 
geboorte van een gezonde zoon, 
Tiebe! We hebben met spanning 
mee geleefd en meegebeden voor 
een goed verloop van de bevalling 
in een land waarin alles zo anders 
is geregeld dan in Nederland. Wat 
is het dan bijzonder om het blijde 
nieuws te mogen horen en in het 
bijzonder ook de wonderlijke manier 
waarop God deze geboorte geleid 
heeft. God zorgt! En zo mogen we 
ook in dankbaarheid vooruit kijken 
naar het kerstfeest dit jaar. Een 
wonderlijke leiding van God bij de 
geboorte van Zijn Zoon… en 
daarmee van ons leven. 
 

We wensen jullie alvast gezegende 
kerstdagen toe en alle goeds voor 
2019. 
 

Hartelijke groet, De TFC. 

Activiteit met de Engelse groep 

Rik en Machteld zijn namens de 
GZB uitgezonden naar Kosovo. In 
Peja werken zij voor ECM in een 
gemeentestichtingsproject. De 
uitzending van Rik en Machteld 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
de gemeente Huizen. U kunt hen 
steunen door een gift over te maken 
op rekeningnummer IBAN: 
NL71RABO0329907417 t.n.v. Diaco-
nie Hervormde Gemeente Huizen 
o.v.v. Uitzending Rik en Machteld 
Kosovo. Uw giften zijn fiscaal 
aftrekbaar. 
 

Familie R. Lubbers 
Fahu Posta 22 

30.000 Pejë 
Kosovo 

www.lubbersinkosovo.nl 
 

Thuisfrontcommissie Lubbers  -  
p/a Langestraat 33  - 1271 PZ Huizen  

035-5240154  
tfc@lubbersinkosovo.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u 
niets uit deze publicatie te verspreiden zon-
der onze toestemming | U krijgt deze mailing 
omdat u heeft aangegeven deze publicatie te 
willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeu-

ren aanpassen kan te allen tijde. ECM en de 
GZB hanteren richtlijnen ter bescherming 

van uw privacy in overeenstemming met de 
nieuwe Europese regelgeving. Lees deze 

verklaring op onze websites. 

Dikke duim voor de kleuterschool! 
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