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Post uit Albanië
Dit is dan onze eerste nieuwsbrief na een heerlijk verlof in Nederland. We zijn hier eind juni
aangekomen, maar het lijkt alsof we er al weer heel lang zijn. Toch zitten de herinneringen aan deze
mooie tijd nog vers in ons geheugen en willen we jullie nogmaals hartelijk bedanken voor het warme
meeleven wat we van jullie hebben gekregen. We waren en zijn er nog dikwijls stil van!
De reis terug is goed gegaan en een warm Durrës heette ons welkom. Die warmte had ook z’n werk
gedaan in ons huis. Alles hadden we achter gelaten in wintersfeer en toen we binnen kwamen kwam
de damp en ook de schimmellucht ons tegemoet. In plaats van uit te rusten van een slapeloze nacht
op de boot zijn we meteen aan het werk gegaan. Dikke winterkleden eruit, winterjassen, sjaals en
handschoenen van de kapstok af en heerlijk poetsen! Na een poosje zag alles er weer fris en vrolijk
uit.
Nieuwe start
Het was weer heel fijn om bekende gezichten te zien en al snel zijn we op bezoek gegaan bij
verschillende families. ‘s Zondags in de gemeente was er ook een hartelijk weerzien. Mooi om zo’n
sterke overeenkomst te zien met de thuisgemeente in Haamstede en hier! Toch voelde het allemaal
anders aan. We wisten dat we hier niet verder zouden gaan en ons hart trok naar Tirana, naar de wijk
Fresku. Dus de volgende stappen waren inpakken en huis zoeken. Priam, een jonge man uit de
gemeente in Tirana, heeft ons daar heel fijn bij geholpen. Er gingen heel wat uurtjes inzitten, lopend
door de wijk met temperaturen rond de veertig graden, maar we kregen er de kracht voor en hebben
een leuke plek gevonden. De Heere is goed en getrouw, dat zien we iedere dag weer. We hebben de
derde verdieping van een woning kunnen huren. Lekker ruim van binnen. Jammer is dat ons uitzicht
helemaal wordt belemmerd door flats. U kunt de wijk hierboven op de foto zien. Er is wel een ruim
balkon en we gaan er een gezellig plekje van maken. Hieronder ziet u een foto
van ons nieuwe onderkomen. (bovenste verdieping)
Evangelisatiekamp in Lure
Onze stichting “Leven in Albanië” en zo dus ook onze
collega Anneco van Haarlem, hebben een kampweek
georganiseerd in een bergdorp, waar Anneco al jaren
regelmatig naar toe gaat om te evangeliseren. Toen ons werd
gevraagd hieraan mee te helpen hebben we dat meteen
toegezegd. De week voor het kamp zijn we er een weekend
heen gegaan om uitnodigingen uit te delen en meteen een
aantal families te bezoeken. Een groot deel van de bewoners
is moslim, het andere deel katholiek. Toch is er geen
tegenstand tegen deze activiteit. Het is een prachtige omgeving, vriendelijke mensen, maar de
laatste 40 km ernaar toe zijn bepaald geen lolletje. We hebben dan ook twee keer een lekke band
gehad en dat bij een temperatuur van 37 graden. Maar goed, we werden “fijn” geholpen en de
banden zijn weer in prima staat.

De kampweek
Samen met een groep Nederlanders uit de kerk van
Anneco en een aantal Albanese jongeren zijn we naar
Lure vertrokken. Spannend, hoe zal het zijn, zullen er
veel komen, gaat de samenwerking met de Nederlandse
groep en de Albanezen goed? Veel vragen maar ook veel
De laatste 40 km.
verwachting. Wat heerlijk om in zo’n afgelegen gebied
het Woord van de Heere te brengen. Voor God is geen dorp te ver! In het programma waren de
kinderen en de jongeren opgenomen en we hoopten ook nog een aantal mannen bij elkaar te
krijgen rondom de Bijbel. Dat laatste was de taak van de mannen.
En ja hoor, daar kwamen de kinderen! Eerst nog niet zo veel, maar geleidelijk aan werden het er
meer en meer. Het liep op tot boven de 50 kinderen. Zo mooi om te zien dat er met zoveel
aandacht naar de verhalen werd geluisterd, Bijbelteksten en liederen werden geleerd en uit de
beantwoording van de vragen bleek dat ze veel hadden onthouden. Ook mooi om te zien dat de
jongelui, zowel uit Nederland als uit Albanië, zich inzetten om er een prachtige week van te
maken. Iedere dag kwam de zoon van de hoteleigenaar, waar we sliepen en ook het dagkamp
hielden, luisteren naar de Bijbelverhalen. Daniël heet hij. ’s Zomers is hij in zijn dorp, de rest van
het jaar in Tirana op school. Aan het eind van de week zat hij in de bijbel te lezen, in het boek
Daniël. We bidden of hij zo’n Daniël mag worden! We hebben zijn telefoonnummer gekregen en
hopen zeker contact met hem op te nemen als hij hierheen komt in september.

De laatste dag zijn de mannen en jongens naar het huis van een leraar
gegaan en jawel, daar waren 5 mannen samengekomen. Dat was heel
fijn. Ze hebben met elkaar de Bijbel gelezen, er over gesproken en met
elkaar gebeden. De kinderen en meisjes kregen een kinderbijbel mee
naar huis en zo hebben we het dorp Lure achter mogen laten met een
biddend hart of de Heere Zijn woord voorspoedig zal laten zijn tot
hetgeen waartoe Hij het zendt. Het zal niet leeg weerkeren! Het was een
fantastische week. Anneco hoopt er in het vervolg weer elke maand naar
toe te gaan om het werk daar voort te zetten. Als team hebben we op woensdagmiddag een
uitstapje gemaakt naar de bekende meren van Lure. Prachtig! Deze keer gingen we met een
terreinwagen want de weg daar naar toe was nog veel slechter dan de weg naar Lure!

Verhuis-verrassing
Op een dag, toen we nog in Lure waren, kwam Peter Maris ineens met het idee om ons de
maandag na het kamp te helpen met verhuizen. “We zijn nu met veel mensen hier en die hulp
kunnen jullie wel gebruiken.” Dat was zeker waar, maar zouden die jongelui dat wel willen? Ze
waren al de hele week druk geweest in Lure. Maandag was hun “vrije dag”. Maar iedereen
reageerde positief op het voorstel. Geweldig! Zo kwam de maandag. Met een aantal busjes
kwamen ze ons huis leeg halen. Er zaten een aantal behoorlijk zware dingen bij maar er waren
gelukkig ook een aantal flink gespierde kerels bij . Wat een klus en dat met temperaturen die
opliepen tot 43 graden midden op de dag. Liters water zijn er gedronken. Op een gegeven moment
vonden wij het wel genoeg geweest, maar nee hoor, Peter was vast besloten om alles over te
brengen. Terwijl er bezig waren met uitladen in Tirana gingen anderen door om kasten te
demonteren in Durrës en aan het eind van de dag was inderdaad alles over wat over kon.
Dankbaarheid vervulde ons hart. Geweldig, wat een verrassing, wat een hulp. We zagen er Gods
goede hand in. Dat maakte het extra goed.

Inmiddels ziet het er hier in Tirana al heel gezellig uit en we voelen er ons al best thuis. Als we om
ons heen kijken zien we heel veel flats met heel veel mensen. Allemaal mensen op weg naar de
eeuwigheid. Op dit moment kunnen we alleen nog maar bidden voor hen en soms al wat contact
maken op straat, als we boodschappen doen bv. Zo vertelde een mevrouw dat ze uit Vlore kwam
en daar ook naar de kerk was geweest. We zullen haar zeker opnieuw opzoeken in haar winkel.
Een praatje met een man bij het uitlaten van de hond. Hij vertelde dat zijn vrouw was gedoopt…
Een andere man in de gereedschapswinkel. Nee, hij moest niets van God weten. Zoveel
onrechtvaardigheid enz. We hopen dat we iets anders in zijn leven mogen laten zien dan een God
die het onrecht zomaar door laat gaan. Werk genoeg.
We hopen nu met de pastor van de gemeente te gaan praten over het zoeken naar een zaal waar we
kunnen beginnen. Daar zal ook weer het nodige aan gedaan moeten worden om het gezellig en
werkbaar te maken. We hopen u daar in de volgende brief over in te lichten.
Zo hebben jullie een beetje mee kunnen kijken met ons in deze nieuwe fase van het werk. Bid met
ons mee om opening voor het werk hier. Een wijk met meer dan 30.000 mensen. Soms lijkt het te
groot voor ons, maar 12 discipelen werden de wereld ingestuurd om andere discipelen te maken.
Dan is dit toch nog een klein werkterrein in vergelijking met de hele wereld. De Heere is getrouw
en Hij gaat voorop!
Hartelijke groeten,
Ineke en Nellie Keijzer
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