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Ineke en Nellie Keijzer
Functie : Kinder- jeugd- en
vrouwenwerk
Land
: Albanië
Sinds 2001 zijn Ineke en Nellie Keijzer
werkzaam in Albanië als kinder-jeugd- en
vrouwenwerkers.
Ze hebben eerst dertien jaar in Delvinë
gewerkt, in het zuiden van Albanië, en
daarna twee jaar in de havenstad Durrës.

In samenwerking met de stichting ‘Leven
in Albanië’ en ‘Kisha Ungjilli i Krishtit’
werken zij nu aan hun zendingsmissie in
de hoofdstad Tirana.
Ze wonen en werken in de wijk ‘Fresku’.
Een vrij nieuwe wijk met zo’n 30.000
inwoners.

Albanië
Na jarenlange onderdrukking en isolering
door het communisme is het land in 1991
opengegaan en kwamen de bewoners in
contact met het Woord van God. Veel
zendelingen hebben kerken gesticht en
onderwijs gegeven. Nu zijn er al heel wat
kerken die geleid worden door
plaatselijke voorgangers. De vraag naar
onderwijs en structuur blijft echter
bestaan. Ineke en Nellie zien het als een
voorrecht om samen met de lokale
bevolking bijbels onderwijs te mogen
geven aan kinderen, meisjes en vrouwen.
Ook het toerusten van een lokaal team is
een van hun taken. Het zaad zal worden
gestrooid en de Heere Zelf staat in voor de
vrucht!

Thuisfrontteam
Het thuisfrontteam (TFT) behartigt de
belangen van Ineke en Nellie.
Het TFT vertegenwoordigt de achterban
en bestaat uit leden van de
thuisgemeente en vrienden die de
uitzending van Ineke en Nellie
ondersteunen.

Het TFT zorgt voor de verzending van de
nieuwsbrieven en is nauw betrokken bij
de fondsenwerving ten behoeve van het
zendingswerk van Ineke en Nellie.
Zij kunnen hun werk niet doen zonder
deze ondersteuning. Voor hen is het dus
noodzakelijk dat er een grote groep
mensen is die betrokken zijn bij hun
zendingstaak.

Ja, ik word supporter!

Helpt u mee?

Woonplaats

Helpt u mee door te bidden voor Ineke en
Nellie? U zult op de hoogte worden
gehouden van hun gebeds- en
dankpunten door middel van hun
nieuwsbrief.
Daarnaast zijn zij voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van de financiële
steun van supporters.
U kunt supporter worden door de
machtiging hiernaast in te vullen.
Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.
Het ANBI-keurmerk garandeert
de financiële integriteit van de
stichting Leven in Albanië.
Giften
kunt
u
overmaken
op
rekeningnummer NL85INGB0004446134
tnv Stichting Leven in Albanië ovv Project
Fresku Albanië.
Meer informatie over de stichting vindt u
op www.leveninalbanie.org

van Stichting Leven in Albanië, project Fresku

 Ik geef €
 per maand  per jaar  eenmalig
 Ik wil GEEN nieuwsbrieven ontvangen.
Naam
Dhr Mevr
Straat

Nr
Postcode

Telefoon
Emailadres
IBAN (rekeningnummer)
Datum

Handtekening

Plaats
Hierbij geef ik toestemming aan “Stichting Leven in Albanië” om
(doorlopende) incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om het
bedrag van mijn rekening af te schrijven en aan mijn bank om
(doorlopend) het bedrag van mijn rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van “Stichting Leven in Albanië”. Als ik het
niet eens ben met een afschrijving kan ik dat laten terugboeken (neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank –
vraag uw bank naar de voorwaarden). De bedragen worden rond het
einde van de maand afgeschreven.

U kunt deze antwoordbon sturen naar:
Penningmeester (TFT Ineke en Nellie Keijzer)
t.a.v. Jaap Dingemanse
Duunmede 52
4337 BB Middelburg
091219

