Matteüs 25:40
Dag lieve mensen,
Vandaag geeft de weervoorspelling 42
graden op. Ik ben enorm dankbaar voor mijn
kamertje op de begane grond, waar de zon
bijna nooit op staat. Vanwege de hoge
temperaturen probeer ik tussen twee en vier
wel binnen te zitten en houd ik me bezig met
telefoontjes, taalstudie, lessen en bijeenkomsten voorbereiden en zoals vandaag, het
schrijven van de nieuwsbrief. Deze zomer
waren mijn ouders, zusje en een vriendin uit
Nederland op bezoek. Tevens heb ik ook wat
door het land kunnen reizen. Ondanks dat ik
heel erg heb genoten van het bezoek uit
Nederland, is het ook weer heerlijk om terug
te zijn in mijn eigen huis en de gewone
dingen weer op te pakken. Meer en meer
ontdek ik dat ik me hier toch echt wel thuis
voel.
Gevangeniswerk
Al zo’n tien maanden bezoek ik tweewekelijks de vrouwengevangenis. Hoewel ik
de vrouwen allemaal van gezicht ken, is er
maar één beperkt groepje waar ik echt
contact mee heb. Zij volgen de cursus Engels
of ze nemen deel aan de wekelijkse
kerkdienst binnen de gevangenis. Hoe meer
ik het Albanees beheers, hoe dieper het
contact kan gaan. Ik hoor verhalen van
moeders die zieke kinderen hebben, maar
die niet kunnen opzoeken. Verhalen over
schande, omdat zij in detentie zitten en hun
familie daarmee moet zien om te gaan. Ik
hoor over de lange periodes van wachten tot
ze hun straf te horen krijgen (dit kan wel één
tot twee jaar duren). Maar ik hoor zeker ook
verhalen van dankbaarheid en hoop, waarbij
we de focus verplaatsen van de omstandigheden naar God.

Binnen de vrouwengevangenis hebben we
inmiddels de cursus over christendom
afgerond. Het was een mooie cursus met
wisselende deelnemers. Al met al hebben
we mooie gesprekken gehad en veel vragen
van de vrouwen besproken. In de
overtuiging dat we de vrouwen veel
denkstof hadden gegeven, verwachtten we
dat zij na afloop van de cursus naar andere
(kerk)bijeenkomsten zouden komen. Het
was best een teleurstelling dat dit niet
gebeurde. Maar we moeten vertouwen op
God dat Hij ervoor zorgt dat de woorden die
zij hebben gehoord gaan leven in hun hart.
Romagemeenschap in Tufinë
In de Romagemeenschap in de wijk Tufinë
houden we nu, vanwege de hoge
temperaturen, een zomerstop. Wij hebben
hier geen gebouw en dus nemen we de
kinderen mee naar buiten waar er genoeg
plek is voor het programma en voor de
kinderen om rond te rennen. Ik ondersteun
een zendingswerker die nu voor het vierde
jaar met de kinderen werkt.
Buiten mijn collega en mezelf, is er ook een
Romavrouw die ons helpt. Mijn collega heeft
haar enkele jaren geleden toevallig ontmoet
en tijdens deze ontmoeting bleek dat deze
vrouw, ik noem haar Jess, christelijk is
opgevoed. Deze vrouwen hebben een
vriendschap- en discipelrelatie opgebouwd.
Onze focus is dat Jess steeds meer verantwoordelijkheid neemt in haar gemeenschap
en groeit in het geloof, zodat zij als insider
een inspiratie kan zijn voor de rest van de
mensen daar. Afgelopen week zijn we als
collega’s samengekomen en hadden we een
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Voor zover u dit voor een van de
geringste broeders van Mij gedaan
hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

zorg

pizzafeestje. Jess was er ook met haar
man en kinderen. Mooi om zo samen
te komen en uit te stralen dat we een
team zijn dat werkt voor God. Het was
voor ons allemaal een bemoedigende
tijd.

Kinderclub in 'Tufine' in de buitenlucht

Shkozë meisje in het nieuwe (door de
overheid verzorgde) huizencomplex

Romagemeenschap in Shkozë
Het werk onder Romakinderen doe ik
nog maar een paar maanden, maar ik
doe het met enorm veel liefde en
plezier. Daarom had ik besloten dat ik
hier meer mee zou willen doen.
Binnen de gemeenschap in Tufinë zijn
er geen extra programma’s waarin ik
zou kunnen helpen, maar via via
hoorde ik dat een andere christelijke
organisatie werkt in een Romagemeenschap in de wijk Shkozë. Zij
kunnen daar nog extra handen
gebruiken. Vanaf mei werk ik nu ook
daar met een christelijk kinderprogramma voor de Romakinderen. Het
programma lijkt veel op wat ik al deed
in de gemeenschap Tufinë, alleen
hebben we hier meer vrijwilligers en
een eigen gebouw. Daardoor werkt
het meer gestructureerd, waardoor
we de kinderen meer aandacht
kunnen geven.
Tot slot
Het werk binnen de gevangenis en het
werk binnen de Romagemeenschap
vraagt allebei een hele andere manier
van werken. In de gevangenis is het
vooral zitten, praten en luisteren,
terwijl je met de Romakinderen vooral
aan het rondrennen bent en tegelijkertijd probeert ze zo veel mogelijk

Huis van bewaring (vrouwen)

aandacht te geven zodat ze weten
dat ze gezien worden. Beide groepen
hebben ook veel gemeen. In de
maatschappij wordt op hen allebei
neergekeken. Als we de evangeliën
lezen, zien we dat Jezus enorm van
deze mensen houdt. Vaak geeft het
me heel veel voldoening om met
deze groepen mensen te werken.
Maar soms, na een heftige dag, voel
ik me vooral ontmoedigd.
Samen met mijn collega’s doen we
wat we kunnen, maar de waarheid is
dat we, als we de deur achter ons
dichttrekken, heel veel dingen niét
hebben kunnen doen. Er zijn mensen
die geen bezoek van ons hebben
ontvangen, die niet hebben gegeten
of die nauwelijks kleding hebben.
Daarom wil ik jullie van harte vragen
om mee te bidden voor dit werk.
Bedankt voor jullie betrokkenheid en
Gods zegen in alles wat jullie doen,

Miranda
Gebedsbrief
Draag jij al mee aan het werk in
Albanië door middel van gebed?
Schrijf je in voor de gebedsbrief
door een mailtje te sturen naar
tftm.glasbergen@gmail.com
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“Want toen ik honger had, hebben jullie mij eten gegeven. Toen
ik een vreemdeling was, hebben jullie mij in huis genomen. Toen
ik geen kleren had, hebben jullie mij kleren gegeven. Toen ik ziek
was, hebben jullie mij opgezocht. Toen ik in de gevangenis zat,
hebben jullie mij bezocht.” BasisBijbel, Matteüs 25:35-36

European Christian Mission (ECM)
is een internationale en interkerkelijke
zendingsorganisatie, met als doel
gemeenten stichten in Europa: dé
missionaire strategie in het meest
uitdagende continent voor christenen
vandaag. Evangeliseren, discipelen
maken en leiders trainen zijn daarom
sinds 1904 kernbegrippen bij ons |
Miranda Glasbergen is vanaf
uitzending financieel afhankelijk van
giften. Je kunt haar steunen door een
gift over te maken via
www.ecmnederland.nl/geven of via
NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting
ECM-Nederland, Deventer o.v.v.
“fonds Glasbergen Albanië”
ECM Nederland
Maagdenburgstraat 18 7421 ZC Deventer - Nederland
0570-637537
ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

