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Een schokkende start

• Een goede hulpactie voor
de slachtoffers van de
aardbeving
• Gods leiding op onze weg
in Albanië
• Het voorspoedig leren van
de Albanese taal
'Veel Albanezen
leven in armoede en

6.4 op de schaal van Richter
Alsof je slaapkamer een treinwagon
wordt die op het punt staat om te
vallen. Dat is het gevoel dat wij
donderdag 26 november vroeg in de
ochtend hadden. Het bleek uiteindelijk
om een aardbeving te gaan met een
kracht van 6,4 op de schaal van
Richter. Een enorm heftige ervaring.
Gelukkig waren wij in veiligheid, want
ons huis is stevig gebouwd en bevond
zich zo’n dertig kilometer van het
epicentrum. Veel Albanezen waren
echter minder gelukkig. Het dodental is
opgelopen naar 51. Bovendien zijn
honderden mensen gewond geraakt
en zijn vele huizen verwoest.
Twee uur na de aardbeving deed
Bauke verslag op Omrop Fryslân
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/922
017-aardbeving-albanie-zelfs-grotegebouwen-zijn-ingestort

Actie
Al snel hadden we in de gaten dat de
aardbeving veel schade had
aangericht. We hoorden van de flats
die zijn ingestort en wilden meteen in
actie komen. Gevoelsmatig wilden
we eerste hulp bieden voor de
slachtoffers, maar we kregen al snel in
de gaten dat de eerste hulp goed op
gang was gekomen. In gesprek met
andere zendingswerkers en
hulpinstellingen kwamen we er achter
dat steun voor de midden- en lange
termijn vaak achterblijft als er een

aardbeving geweest is.
We hebben onze doelen daarom
bijgesteld en zijn ons gaan richten
op de slachtofferhulp voor de
langere termijn.

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

Doel
Om ervoor te zorgen dat de
financiële giften op de juiste plaats
terechtkomen hebben we contact
gezocht met de Vush. Dat is een
overkoepelende organisatie van
protestantse en evangelische
kerken in Albanië. Bij hen zijn kerken
aangesloten die in het rampgebied
zitten. Gemeenteleden van hen
horen bij de getroffenen. Via de
Vush weten we dus hoe we bij de
mensen kunnen komen die de hulp
het hardst nodig hebben.

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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Agenda 2020:
Weer babygeluk in de familie
Als we terugkomen in Albanië willen we
ons focussen op de volgende zaken:
- Het settelen in een huis waar we voor de
lange termijn kunnen verblijven.
- Het regelen van de verblijfsvergunning.
- Het leren van de Albanese taal.
- Het vinden van een kerkgemeenschap
waar we ons bij kunnen aansluiten.
Deze dingen zijn nodig om onze bediening op de
lange termijn tot een succes te maken. Het zal
ongetwijfeld bloed, zweet en tranen kosten, maar
we voelen ons gedragen door de mensen die voor
ons bidden.

Gelukkig ook mooi nieuws in deze zware
periode. In de vorige nieuwsbrief gaven
we al aan dat we oom, tante en
nichtje zijn geworden van Boaz. De
afgelopen maand hebben we wederom
babygeluk in de familie mogen ervaren.
Jurre Hedzer is geboren! Zoon van
Arjen en Marijke Venema (zus van Evie).
Om beide neefjes te kunnen bewonderen
vliegen we met de kerst twee weken terug
naar Nederland. Het is overigens niet ons
doel om voor elke geboorte terug te
vliegen, maar er moeten tevens nog enkele
zaken geregeld worden ten aanzien van
onze verblijfsvergunning in Albanië. Op
deze manier kan het aangename dus
mooi met het onaangename verenigd
worden.

Topacties!
Wat is het geweldig om te zien dat er in Nederland aandacht
is voor onze Albanese zendingsplannen. In de gereformeerde
kerk van Herwijnen was een deel van de opbrengst van de
winterfair bestemd voor ons. En ook ons thuisfrontteam is in
actie gekomen met de verkoop van oliebollen eind
december. De winst daarvan is bedoeld is voor ons
zendingswerk. Iedereen bedankt voor de inzet!

Fijne kerst en een gezegend 2020
Met een dankbaar gevoel kijken we terug op het afgelopen
jaar. Niet alleen zijn we ‘heit’ en ‘mem’ geworden van onze
prachtige dochter Marije. Het is ons met de steun van jullie
ook gelukt om gehoor te geven aan onze roeping en naar
Albanië te emigreren. We kunnen niet genoeg benadrukken
hoe dankbaar we zijn voor alle steun die we van iedereen
hebben gekregen. We wensen jullie allemaal dan ook een
hele gezellige kerstperiode en een gezegend 2020 toe!

Tirana is klaar voor de feestdagen
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