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Gebedspunten
• Groei van de kerk in
Albanië
• Zegenrijke samenkomsten,
nu de kerken weer open
zijn

Family Deelstra, box 69
Tirana, Albania
ZIP 1057

• Het voorspoedig leren van
de Albanese taal

Naastenliefde

'Veel Albanezen
leven in armoede en
zonder hoop. Wij

Hulpactie aardbeving
We zijn blij dat we slachtoffers van de
zware aardbeving van november
hebben kunnen helpen. Begin juni is er
een unit geplaatst bij Astrit en zijn
familie. Zij konden als gevolg van de
aardbeving niet meer veilig in hun huis
wonen.

Met dank aan de bijdrages die
gegeven zijn door onze hulpactie, kon
de unit worden bekostigd. Door de
coronasituatie en Lock down hebben
we helaas niet eerder kunnen helpen,
maar de familie en wijzelf zijn dankbaar
met het resultaat.

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

Organisatie
European Christian Mission
(ECM)is een internationale en
interkerkelijke
zendingsorganisatie, met als
doel gemeenten stichten in
Europa.

Zomer
Wanneer we terugkijken naar de afgelopen maanden, hebben we al erg veel
kunnen doen. Eigenlijk meer dan we aanvankelijk van plan waren. Het zit ook in
onze natuur (als Nederlanders) om niet te lang stil te blijven zitten. Toch hopen we
dat de zomermaanden rustiger zullen verlopen en dat we meer tijd kunnen
investeren in het leren van de taal. Door de corona loopt alles anders maar we
hopen dat u/jij een fijne zomervakantie mag hebben.

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
Voedselpakketten
Onze kerk in Sauk is een actie gestart om mensen in nood te helpen
met voedselpakketten. Vanwege de filmpjes die gemaakt zijn voor
de voedselbank, hebben we van hun een vergoeding kunnen
krijgen in de vorm van voedselpakketten. Deze hebben we met de
voorganger, Klement, opgehaald en met andere gemeenteleden
in het dorp uitgedeeld. Als christelijke gemeente hebben we laten
zien dat we naar anderen omkijken. We vroegen of we mochten
bidden met en voor de hulpbehoevenden en sommigen stonden
dat toe. Inmiddels mogen er weer kerkelijke ontmoetingen
plaatsvinden in Albanië. Het is mooi om te zien dat er ook mensen,
die we geholpen hebben, op diensten afgekomen zijn.
Auto
Een van de zaken die veel energie slurpt als je gaat emigreren, is
het regelen van bureaucratische zaken. Het afgelopen halfjaar is er
bijvoorbeeld veel tijd gaan zitten in de aanvraag van een
verblijfsvergunning. De laatste twee maanden is daar een ander
obstakel bijgekomen: de autoregistratie. Het vervelende is, dat niets
in Albanië in één keer blijkt te kunnen. Zo zijn we vier keer naar de
douane gegaan en drie keer naar de Albanese RDW. Erg
gemakkelijk gaat het dus allemaal niet, maar uiteindelijk is het toch
gelukt en hebben we een Albanees kenteken!
Filmpjes maken
Steeds meer mensen komen erachter dat ik (Bauke) een
journalistieke achtergrond heb. Het gevolg daarvan is dat ik best
vaak gevraagd word om filmpjes te maken en te monteren. Een
leuke bezigheid, waarmee gelijk resultaat valt te behalen. Onder
andere voor de volgende doeleinden zijn filmpjes gemaakt:
Voedselbank:
Voor het vinden van meer (zaken)partners. Tijdens de
coronaperiode zijn veel dagloners zonder werk komen te zitten. De
problemen zijn groot en dus draait de voedselbank overuren.
Vush:
De Vush is de overkoepelende organisatie voor protestantse en
evangelische kerken in Albanië. Zij hebben een actie
georganiseerd, waarbij mensen bloed mochten geven. In de
Albanese ziekenhuizen is een groot tekort aan bloed en er is hier
geen bloedbank. Bij een ongeluk moeten familieleden van het
slachtoffer vaak bloed geven, zodat het slachtoffer een
bloedtransfusie kan krijgen. De president van Albanië, Ilir Meta
kwam ook langs. Ik sta nog met hem op de foto.
Kerk Sauk:
Voor onze eigen kerk heb ik ook filmpjes gemaakt. Dit zijn filmpjes
die gebruikt zijn toen we online diensten hielden tijdens de Lock
down. Het gaat om opnames van liedjes, die ingezongen zijn door
de muziekgroep.
TFT:
Wij zijn blij dat we als zendingswerkers de beschikking hebben over
een TFT. TFT staat voor thuisfrontteam. Hun voornaamste taak is om
ons te ondersteunen in ons werk. Dit doet het TFT bijvoorbeeld door
fondswervingsacties te organiseren. Ons TFT bestaat uit: Douwe
Hiemstra, Joke Talsma, Jan Broersma, Geke Pot en Griet Strikwerda.
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