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Bekijk de webversie

Albanië, Augustus 2022
Fred en Wilma wonen en werken sinds 2008 in Albanië, en
om de beurt sturen we een update over ons werk.
Deze brief gaat met name over het gevangenenwerk van
Fred.
Na een erg warme zomer wordt bij ons t werk weer
opgepakt, dat zal in Nederland niet anders zijn. Succes!!
Ik hoop dat deze brief een goed beeld geeft van ons leven
en werken. Dank voor jouw, uw betrokkenheid.

Gaat t nog vooruit ....?
Niemand zal ooit over 2022 kunnen zeggen dat het een onopvallend jaar was. En
wat gebeurt heeft zo'n grote impact op ons dagelijks leven! Ik hou niet zo van t
opsommen van al die negativiteit, maar je zou er bijna de moed van opgeven.
In dat verband spreekt mij de laatste tijd een bijbelgedeelte aan uit Romeinen 8,
over dat 'de wereld reikhalzend uitziet naar de kinderen van God'. Ik geloof dat dat
is om een geluid te laten horen van bevrijding, verlossing, zalig worden (vers 18 tot
28).
Dat is wat we doen in de gevangenissen en bij gezinnen van gevangenen. We
komen daar genoeg negatieviteit tegen, zinloosheid, onrecht, onmogelijkheden.
Drama te over. En wij kunnen daar inderdaad een ander geluid laten horen.
Wekelijks sturen we elkaar updates over ons werk in de 20 gevangenissen en de
projecten waarmee we werken. Dit zijn zo een paar grepen uit de veelheid van
ervaringen:
"Doordat haar dochter in de gevangenis tot geloof is gekomen en zichtbaar is
veranderd, stopt uiteindelijk ook moeder met haar vijandige houding tav onze
collega's en staat ze open voor gesprekken over haar eigen leven"
"Een jonge man in de gevangenis dacht altijd dat hij door zijn criminele activiteiten
op jonge leeftijd zou overlijden. Door onze bijeenkomsten had hij begrepen hoe fout
hij bezig was, en dat er ook voor hem weer een toekomst mogelijk was"
"Eén van m'n collega's zei deze week dat de mannen na de samenkomst in de
gevangenis spontaan om gebed vroegen. Allemaal baden ze met hun eigen
woorden om hun eigenwaarde te leren zien en om weer nuttig te mogen zijn voor
hun familie en de samenleving, als ze weer vrij zouden komen"

"Tijdens de voorbereiding voor het grote zomerkamp met ruim honderd kinderen
van gevangenen was er een jongetje van zo'n 10, 11 jaar zichtbaar ongemakkelijk.
Toen m'n collega naar een groep andere kinderen wees en uitlegde dat die ook
allemaal een vader of moeder in de gevangenis hadden, zag je hem opleven. Hij
dacht dat hij de enige was met zijn vreselijk geheim."
Door onze regelmatige bijeenkomsten met kinderen van gevangenen leren de
kinderen dat ze niet alleen zijn en dat het niet hún schuld is wat er in hun gezin is
gebeurd. Hun eigenwaarde en zelfbeeld groeit en we hebben al tientallen
langdurige vriendschappen zien ontstaan.
"Teuta is 14 en deelneemster van Dream Academy. Haar vader heeft zijn gezin
jarenlang geterroriseerd en heeft daar al 2 keer voor gezeten. Na zijn recente
vrijlating moest het gezin vluchten voor zijn serieuze bedreigingen.
Door de gezamenlijke inspanning van kerken, gemeente en collega's gaat t goed
met moeder en haar kinderen. Teuta is helemaal opgeleefd en gaat enthousiast
mee naar nieuwe kandidaten voor ons Dream Academy project om 't programma te
promoten.

Een zomer volop afwisseling
Veel werk, activiteiten, visites,
afgewisseld met vakantie en heel
plezierig bezoeken over en weer
van onze familie.
Om meerdere redenen waren we een
paar weken in Nederland. Vakantie in
en om Albanië hield in dat we elke keer
1 of 2 nachten weg waren, maar de
foto's zijn als zovaak weer
adembenemend.
Ook met 1 of 2 nachten weg kom je al op de prachtigste plekken

VEG Elburg
In t voorjaar kwam een groep
vrienden uit onze kerk in Elburg
naar Albanië. Via een mooi
programma hebben we kunnen
laten zien waar we werken en wat
de impact is op de mensen met
wie we werken.
Een aantal reacties:
... hebben we veel van hun werk
mogen zien, tevens omhuld door
mooie natuur en vertelling van
Albanese cultuur (historie) ..
.. een beter beeld gekregen van
wat Fred en Wilma nu eigenlijk
doen en hoe groot Gods en hun
liefde voor dit volk en het land is...
De reis was veelzijdig, praktisch bezig zijn maar ook mogen genieten van het mooie
landschap ...
.. vond het heel mooi en bijzonder om met deze reis mee te gaan. Een aanrader om
mee te gaan!!

Trots op onze
nieuwe
medewerker.
Voor ons Dream
Academy project
hebben we een parttime medewerkster
aangenomen. Haar werk bij ons doet
ze naast haar studie Maatschappelijk
Werk.
Maar t bijzóndere is, ze is zelf
deelnemer van Dream Academy
geweest, vanwege een van haar
ouders in de gevangenis. En nu is ze
een van onze collega's!

Wie wordt de nieuwe
directeur
Ik wil mijn werk de komende jaren
graag overdragen.
Wilma en ik gaan niet weg, maar
willen allebei minder direct in t werk
staan. Een overdracht - ooit - wordt zo
ook gemakkelijker.
In mijn geval heb ik nog genoeg
plannen en activiteiten om me mee
bezig te houden binnen onze
organisatie. Toch zou 't goed zijn als er
al een vervanger komt voor mijn
huidige taken. Dat mag gerust weer
'een buitenlander' zijn.

We hebben ook nog een aantal
vacatures voor gevangenis kapelaans,
geestelijk verzorgers.
We zijn enorm blij met de sollicitatie
van een voormalige gevangene die we
ín de gevangenis en daarbuiten
hebben geholpen. Nu wil hij opnieuw
de gevangenis in, maar nu met de
boodschap zoals Jezus over Zichzelf
zei in Lucas 4:18 ".. om gevangenen
vrijlating te preken.."

De foto hierboven is van ons team,
prachtige mensen met een passie voor
het werk waar we voor staan:
Omzien naar gevangenen, hun
kinderen en hun gezinnen.

Wil je mee bidden dat we de juiste
medewerkers zullen vinden?
Ook zoeken we nog mensen of kerken
die een gevangenis kapelaan in zijn
werk voor 1 of meer jaren wil
ondersteunen.

Gebed is welkom voor het vinden van
de nieuwe directeur voor het
gevangenenwerk.

Ondertussen wonen en werken Wilma en ik alweer 14 jaar in Albanië. Al die tijd
voelen we de afstand naar Nederland, met name naar onze kinderen en
kleinkinderen. Maar tegelijk ook voelen we ons al die jaren bevoorrecht dat we ons
werk zo kunnen doen. Met zoveel steun op zoveel manieren om een verschil te
kunnen maken voor mensen die t alleen niet gaan halen.
Gelukkig kunnen we ook als familie relatief gemakkelijk naar Nederland en naar
Albanië reizen en zijn we blij met elkaar. Als ouders en opa en oma zijn we beresuper trots op hoe goed zij t allemaal doen!

40 Jaar getrouwd
6 Augustus waren Wilma en ik 40 jaar
getrouwd. Zo'n lange periode is te lang
om in een paar cliche zinnen weer te
geven. Maar ooit hebben we bewust
een zegen aan God de Vader
gevraagd over ons huwelijk, en na
zoveel jaar voelen we ons ook
inderdaad 'begenadigd'.
We hebben ons Robijnen huwelijk in
april al met het hele gezin gevierd. 't
Was heel erg leuk dat alle kinderen en
kleinkinderen voor het eerst tegelijk in
Albanië waren. Eerst bij ons thuis op
de berg, en daarna nog een paar
dagen genieten aan het strand.
Mooi om zo samen familie te zijn!

Vorig jaar zijn de voorbereidingen begonnen voor een
nieuw bestuur voor Vush, de overkoepelende
Albanese Evangelische Alleantie voor kerken en
organisaties. Vrij onverwachts werd ik ook in de
commissie gekozen die de verkiezingen voorbereidt.
Samen houden we ons bezig met de criteria van elke
positie, en het duidelijk maken en volgen van de procedures. Ik vind t erg leuk, heel
constructief en plezierig om dat met deze positieve mensen te kunnen doen.
Tegelijkertijd zijn er de laatste jaren erg veel spanningen rondom de verkiezingen.
Dat maakt het mijns inziens des te interessanter. Ik hoop tegelijkertijd oprecht dat
de uitslag straks in oktober de juiste zal zijn en de eenheid onder de gelovigen zal
versterkt worden.

Bedankt weer voor de interesse in ons werk. Misschien was het een lange brief,
maar er gebeurt ook zoveel!
Sommige van de lezers van deze brief kennen we al vele jaren en dan is het leuk
om ook jouw, jullie verhalen te horen.
Alle goeds gewenst,
Groet,

Mochten jullie ons of ons werk willen steunen, dan kan dat via onze website, of
anders via onderstaande gegevens:
Rek. Nummer: NL 56 RABO 038 477 8453.
T.a.v. : VEG Elburg zendingscommissie
O.v.v. : werk Fred Wilma of de naam van het project
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u fred.wilma.albanie@gmail.com toe aan uw adresboek.

