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Nieuwsbrief van Ineke en Nellie
Lieve familie, vrienden en gemeente,
Waarschijnlijk de laatste nieuwsbrief vanuit Albanië.
Zo begon de vorige nieuwsbrief. Nu weten we dat het dus echt zo was. Deze keer
schrijven we jullie vanuit ons huis in Burgh-Haamstede, wat betekent dat we echt
terug zijn en er een einde is gekomen aan 20 jaar Albanië. Nou ja, een einde, daar
hebben we het later nog wel over.
Een tijdje geleden stond de laptop een lange tijd aan zonder te gebruiken en op een
gegeven moment begon de screensaver foto’s te tonen. Al kijkend zagen we jaren
voorbij komen. Mensen, plaatsen, gebeurtenissen, het een na het ander. Langer of
korter geleden, nog vers in ons geheugen of al een beetje vergeten. Veel
herinneringen, ook veel emoties. Verdrietige dingen, mooie dingen wisselden elkaar
af. Maar boven dit alles stond Gods trouw! Alles wisselt op Zijn wenken, maar
Hijzelf verandert niet. Hij heeft veel zegen gegeven, ook veel geduld met ons gehad
en dwars door alles heen wordt Zijn Koninkrijk gebouwd. Dat gaat door, tot op de
laatste dag. We zien met dankbaarheid terug op wat we hebben ontvangen en
hebben mogen geven. Hem komt toe alle eer!
Afscheid nemen…
Er wachten ons nu een flink aantal “koffietjes, uitjes, etentjes” met hen. Iedereen
wil nog wat genieten van ons samenzijn. Gelukkig hebben de tijd om alles zo af te
ronden, zowel met de kerk als in huis.
Ook dit schreven we in de vorige brief. Wat we verwacht hadden is ook
uitgekomen.
Eerst hebben we een afscheid georganiseerd met de vrouwengroep. Het was erg
gezellig en omdat het nog een tijdje voor ons definitieve afscheid was viel de pijn
wel mee. Steeds zeiden we: “We zijn er nog, hoor! Zondag zien we elkaar weer in
de kerk.”

Ze kregen allemaal een mooie tegel met een Bijbeltekst erop. Intussen hoorden we
hen regelmatig met elkaar fluisteren over wat zij ons toch moesten geven .
Toch kwam het moment van afscheid nemen steeds dichterbij en werden we door
deze en gene meegevraagd voor een hapje eten.
De zondag daarop was er een afscheid in “de moederkerk”.
Hartelijke woorden, een warme toespraak, bloemen en een mooi aandenken kregen
we mee. In de vier jaar dat we in deze gemeente mochten dienen is een hechte band
ontstaan en dat werd gevoeld.

Op de glazen standaard staan ook twee mooie
Bijbelteksten die we meekregen. De eerste is uit het
boek Daniël, hoofdstuk 12:3 en de tweede staat in
Jesaja, hoofdstuk 40:31.
De volgende dag hadden we afscheid van “onze” gemeente in Fresku. De staf had
de kerkzaal prachtig versierd en helemaal omgebouwd. Het zag er heel gezellig en
mooi uit. Je zou bijna vergeten dat het voor een afscheid was gedaan…

Het was een geweldig mooie avond met allerlei verschillende activiteiten. We zien
met dankbaarheid terug op wat er allemaal was georganiseerd. Liefde, dankbaarheid
en verbondenheid voerden de boventoon.

En… de vrouwen hadden een prachtig afscheidsgeschenk. Een stenen plak, met
daarin uitgehouwen de karakterestieke huizen van Albanië en natuurlijk de vlag
met de tweekoppige arend.
Na een warm afscheid volgde een warme ontvangst!
We wisten dat enkele vrienden ons zouden ophalen op het vliegveld van Eindhoven.
Maar een prachtige verrassing viel ons ten deel
Er stonden er veel meer en wat
een prachtige slingers en spandoek zagen we toen de deuren opengingen! Na alle
drukte van inpakken, huis in orde maken voor de nieuwe bewoners, auto verkopen
enz. voelden we ons zo gezegend dat we de kracht hadden gekregen voor dit alles en
nu weer zo’n geweldig ontvangst hier kregen. Waar liefde woont! De Heere is goed.
In Haamstede aangekomen wachtte ons opnieuw een verrassing. In het huis van een
van de tft-leden was een heerlijke maaltijd klaargezet en kwamen er nog allerlei
leuke activiteiten boven tafel. Het is teveel om het allemaal op te noemen, maar het
was hartverwarmend.

Ook hier wachtten ons weer allerlei verrassingen.
Een deel van ons hart was nog in Albanië, het andere deel genoot met volle teugen
van Nederland. En in feite is dat nog wel zo. We hebben nog regelmatig contact met
de mensen daar. Heerlijk om te horen dat het werk weer is opgestart, zowel met de
vrouwen als met de tieners en kinderen. We zien er nu al naar uit om hen DV in mei
weer allemaal te kunnen ontmoeten.
Zoals we jullie al schreven hopen we de projecten in Fresku financieel te blijven
steunen. Dan praten we over het vrouwen- en kinderwerk, over de rekencursus en de
cursus engels en over een aantal zaken die bij de gemeente van Fresku behoren.
We hebben voor deze projecten een begroting opgemaakt en komen uit op zo’n
€ 6.000,00 per jaar. We hopen dat jullie hier aan mee willen helpen met financiële
steun, zodat het werk in Fresku z’n voortgang kan hebben.
Uw giften kunnen zoals voorheen gewoon gestort worden op rekeningnummer
NL85 INGB0004446134 naar de Stichting Leven in Albanië met vermelding van
Fresku/onze namen.

Hulpactie Ferua en Pëllumb:
Omdat Ferua en Pëllumb bang waren dat er niet
voldoende ondersteuning binnen zou komen zijn ze
verder op zoek gegaan naar andere ziekenhuizen die de
onderzoeken voor minder geld konden doen. Ze
wachten nu nog op een antwoord van een ziekenhuis in
Freiburg.
Inmiddels is er een bedrag van € 9500,00 binnen en daarnaast zijn er toezeggingen
voor nog eens € 13.000,00 en er is een stichting die heeft aangegeven het
ontbrekende bedrag te zullen aanvullen wanneer zij precies weten wat de prijs van
het onderzoek daar zal gaan kosten.
We danken jullie allemaal hartelijk voor de hulp die jullie voor hen geboden
hebben.
Het is geweldig dat we zo ver gekomen zijn. De Heere voorziet!

Ontvang onze hartelijke dank voor al jullie meeleven in de 20 jaren die achter ons
liggen. Jullie zijn een geweldige steun voor ons geweest! We hopen jullie te kunnen
ontmoeten op onze presentatieavond deze maand. Daarover meer in het stukje wat
toegevoegd is door onze TFT.
Blijf samen met ons het werk in Fresku in uw gebeden gedenken.
Vriendelijke groeten,
Ineke en Nellie

Van het Thuis Front Team (TFT)
Beste lezer,
In deze nieuwsbrief een terugblik op de afgelopen maanden, de overgang van
Albanië naar Nederland. Hartverwarmend voor hen, tegelijk ook met weemoed om
alles waar ze zo mee verweven waren, achter te laten. Mooi te lezen dat het werk
voortgezet wordt door de plaatselijke gemeenteleden van Fresku.
Hierbij nodigen wij u, als betrokken achterban, uit om Ineke en Nellie te
ontmoeten op vrijdag 22 oktober D.V. in een zaal van de kerk van de
Gereformeerde Gemeente, Ankerweg 10, 4328 AN, Burgh- Haamstede. Inloop om
19.30 uur. Start 19.45 uur.
Laten we verantwoord omgaan met de covid-regels.
Zij willen daar iets laten zien en horen van hoe God hen de afgelopen jaren geleid
heeft. Ze verlangen om samen met jullie de Heere te danken voor Zijn goedheid.
Ook willen ze hun gedachten over de toekomst toelichten.
Namens de TFT,
Jan Maljaars
voorzitter
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