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Nieuwsbrief van Ineke en Nellie
Lieve familie, vrienden en gemeente,
Deze nieuwsbrief willen we graag beginnen met een gedachte over
vers 13 van Psalm 107.
“Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste Hij
hen uit hun angsten.”
…Verloste Hij hen…
“God verlost. Hij brengt verdwaalden thuis. Hij geeft hongerigen
brood en dorstigen te drinken. Hij redt de angstigen en bevrijdt gebondenen.
God verlost? Als ik dit lied naast het journaal van deze tijd leg, dan zie ik het niet. Hongerigen
teren weg. Dorstigen blazen de laatste adem uit. Gevangenen wacht de doodstraf. Radelozen, en
die zijn er veel in deze tijd, brengen zichzelf om het leven.
Ik heb meer nodig dan mijn beide ogen om Gods verlossing te kunnen zien: vertrouwen!
Dat God achter de schermen werkt aan een ‘plan dat verder reikt dan iemand kijken kan’.
God,
Geef mij de bril van het geloof
Zodat ik zie waarop ik hoop
Zodat ik leef vanuit Uw liefde.”
Uit: “Het geheim van de Hoogste”
Psalmendagboek
Annemarie van Heijningen-Steenbergen
Ja, we beseffen allemaal dat het een moeilijke tijd is waarin we leven. Corona drukt zijn stempel
op veel dingen. En het duurt zo lang. Misschien kent u ook uw ups en downs in deze periode. Wij
in ieder geval wel. Onzekerheid steekt zo vaak de kop op. Wat kunnen we wel, wat kunnen we
beter niet meer doen? Toch maar stoppen met de vrouwenbijeenkomst, want er komen er nu maar
weinig. Of juist wel doorgaan, omdat er toch maar weinig komen? Maar de kinderclub dan, die
brengt meer risico’s met zich mee? En het tienergroepje, +12, wat zo blij is dat ze nu niet meer bij
de “kinderen horen” en hun eigen groepje hebben, en de kerkdienst waar bijna niemand een

mondkapje draagt, er volop gezongen wordt en de stoelen symbolisch uit elkaar zijn gezet, niet
meer dan 70 cm.?
Heere, geef ons dan die bril van het geloof om op U te zien en op U te vertrouwen, op Uw zorg en
bescherming te hopen en vol liefde verder te kunnen!

De winter reünie
Op een dag krijgen we een
app van vrienden uit het
guesthouse van Hoop voor
Albanië met een uitnodiging
om naar de winter reünie te
komen. We lezen het samen
en het klinkt zo ontzettend
gezellig Hollands! Er is
stamppot, zuurkool met
worst en natuurlijk erwtensoep. Verder mag iedereen zelf iets lekkers meebrengen. Wat heerlijk,
weer even met de Hollanders onder elkaar. Bijna iedereen van hen heeft Covid gehad en zijn weer
goed genezen. Gelukkig is er voldoende ruimte in het guesthouse en we wagen het! Soms ben je
toe aan zo’n stukje Hollandse gezelligheid. We hebben ervan genoten! Fijn weer wat bijpraten met
hen, wat er anders zo weinig van komt. Iedereen is altijd maar weer druk met z’n eigen toko en
dan heb je mensen nodig die zoiets even doorbreken. Wanneer zal de volgende keer zijn???

Het +12 groepje
Ze wisten dat het al een tijdje in de lucht hing; de kinderen van
klas 7 (eerste jaar voortgezet onderwijs in Nederland) moeten
doorstromen naar de tienergroep. Maar dat gaf nogal
problemen. Ze wilden niet naar de bestaande tienergroep. Die
jongens en meisjes zijn toch al weer wat ouder en daar voelden
ze zich echt niet bij thuis, maar ja, bij de kinderen blijven kon
ook niet.
Nu hebben we een oplossing gevonden. Tijdens het
kinderprogramma gaan zij, een groepje van 7 tieners, naar een
kamertje in de kerkzaal en krijgen daar hun eigen programma.
Iemand van de staf van het kinderwerk gaat er om beurten heen
en dat loopt prima! Ineke heeft de aftrap gedaan. Ze vinden het
reuze interessant dat zij nu apart mogen en dat ze les krijgen in
Bijbelse onderwerpen. Ze genieten met volle teugen. Het is zo
mooi om te horen dat er heel wat vragen leven, vragen die er
niet uit kwamen tijdens het kinderprogramma, maar waar nu
alle tijd voor is. Vragen die je niet meteen zou verwachten. “Wat is vasten en waarom doen
mensen dat? Als je om iets kwaads bid, doet God dat dan ook? Er staat toch dat Hij geeft waar je
om bidt? Verrassende antwoorden kwamen op de vraag uit de les “Hoe hoor je Gods stem?” Het is
zo mooi om met hen over deze dingen door te praten. Ze krijgen ook een stukje huiswerk op, een
stukje Bijbellezen en daar dan over opschrijven wat ze er zelf van hebben geleerd of waar ze toen
voor hebben gebeden. Dankbaar dat dit zo kon starten.

Het vrouwenwerk
Ondanks al de onzekerheid vanwege Covid 19 zijn we toch met hen doorgegaan. Het is maar een
kleine groep, maar die zijn wel erg trouw. Elke donderdag hebben we de Bijbelstudie. Deze gaat
nu over het leven van Jozef. Prachtige verhalen en prachtige lessen. Het spreekt weer erg aan. Je
merkt dat concrete dingen uit het dagelijks leven heel goed de Bijbelse principes over kunnen

brengen. Begrippen als jaloezie, haat, vergeving, beproeving, vertrouwen komen heel duidelijk
naar voren. Het zijn voor ons overbekende verhalen en soms ga je dan in de fout door te denken
dat het ook voor hen gesneden koek is. Daar loop je tegenaan als je de volgende week even wat
terugkijkt en toch merkt dat ze niet meer weten wie Jakob was of hoe het nou zat met Benjamin
enz. Het kan niet eenvoudig genoeg gebracht worden en herhaling is ook hier de beste leermeester.
Bij alles hoop en bid je dat de Heere Zijn woord kracht laat doen in hun leven!

De Open morgen die we iedere vrijdag hebben is ook altijd
weer een feest. Samen koffiedrinken, even wat nieuwtjes
uitwisselen en dan … of spelletjes of koken of iets creatiefs
doen met elkaar. Heerlijk om te merken dat dat stukje
ontspanning hen goed doet.
Al met al zijn er een aantal van de vrouwen die toch aardig wat
keertjes naar de kerk komen voor verschillende activiteiten.
Op woensdag is er de “Huisgroep”. Hier wordt, naast zingen
en samen bidden, de preek besproken van de zondag daarvoor,
dan op donderdag de Bijbelstudie met de vrouwen, op
vrijdagmorgen de Open morgen en op zondag de kerkdienst. En een keer in de week stuur ik een
podcast door, een korte Bijbelse overdenking, meer voor hen die niet meer durven komen, maar
iedereen in de vrouwengroep krijgt hem. Steeds weer krijgen we kracht en moed uit de tekst van
Jesaja 55 dat Zijn woord niet leeg zal weerkeren! Alles wat we hier mogen doen is door Zijn
genade.
Zomaar wat foto’s van ons werk en leven

Engelse les op woensdag en vrijdag
Onder: * Gratis tandarts bezoeken. Een hele dag hebben ze werk gehad en voor herhaling vatbaar.
* Waxinepotjes gemaakt met de vrouwen.
* Met een paar kinderen van de kerk
* Een gesprongen waterleiding tijdens lichte vorst en bovenaan onze Mimozaboom.

We laten het hier weer bij voor deze keer.
Opnieuw bedanken we jullie hartelijk voor alle giften die we ontvangen, alle appjes, mailtjes en
andere blijken van meeleven. Het is mooi om te weten dat er een biddende achterban is, zoals
Aaron en Hur die Mozes steunden. Die steun hebben we hard nodig!
Ontvang onze vriendelijke groeten
Uit een nat Tirana
Ineke en Nellie Keijzer

Van de TFT
Een moeilijke tijd, veel is onzeker. Heel herkenbaar zo een inkijkje in het leven van elke dag van
onze zusters in Fresku.
Ik denk aan Hand 14:22: “en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het
geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten
ingaan”. Dit is de gewone weg van de komst van het Koninkrijk. Verzoekingen noemt Jakobus dat,
om ons geloof te beproeven. Dan zeg ik Amen op wat ze schreven in het begin van deze
nieuwsbrief, “Heere, geef ons dan die bril van het geloof om op U te zien en op U te vertrouwen,
op Uw zorg en bescherming te hopen en vol liefde verder te kunnen!”
Bidt u mee om de voortgang van het evangelie in deze wereld, ook in Fresku?
Hij heeft beloofd: “En zie Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen “
Namens de TFT
Jan Maljaars, voorzitter
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