
In het licht van Gods Zoon, 
zien wij Zijn goedheid, Zijn waarheid. 

In het licht van Gods Zoon, 
brengt Hij in kleinheid 

Zijn grootheid dichtbij. 
(Sela) 

Dit mooie kerstlied van Sela geeft precies 
weer wat we ontdekt hebben bij ons werk 
hier in Kosovo. We hebben geleerd om 
naar kleine ‘parels’ te kijken en daarin 
Gods grote goedheid te ontdekken. Lees 
in deze nieuwsbrief over kleine, grootse 
momenten die er gebeuren in het licht 
van Gods Zoon. 
 
Restaurantkerk 
Eén van die grootse momenten was een 
speciale dienst met verschillende kerken en 
huisgroepen uit de omgeving van Peja. Het 
was mooi om met ongeveer 100 broeders en 
zusters, wat overigens in Kosovo een zeer 
grote groep christenen bij elkaar is, elkaar te 
bemoedigen en voor elkaar te bidden. Ook 
was het mooi om te zien dat er veel mensen 
en kinderen op afgekomen waren.  Dat de 
dienst in een restaurant gehouden werd zal 
hiertoe bijgedragen hebben, de 
spreekwoordelijke drempel is tenslotte, zeker 
in Kosovo, lager in een restaurant. Er 
werden veel bekende Albanese liederen uit 
volle borst meegezongen waarbij melodieën 
van bekende ‘hits’ werden gebruikt, maar 
waarbij de tekst was veranderd in een 
christelijke tekst. Een Kosovaarse vrouw – 
recent genezen van een hersentumor – gaf 
een schitterend getuigenis. Ze is, in de 
moeilijke periode van ziek-zijn, tot geloof 
gekomen en genezen van de kanker. Een 
groot wonder! Voor de kinderen was er een 
kinderprogramma tijdens de preek. De 
ruimte waar dit programma gehouden werd 
was zelfs wat klein, maar dat mocht de 
feestvreugde niet drukken. Na afloop hadden 
we een lunch, met door iedereen 
meegebrachte (traditionele) etenswaren en 
traditionele dans.  
 

Lieve familie en vrienden, 

Friends 
Eind oktober is er een groep uit Nederland 
geweest. Zij organiseerden mannen- en 
vrouwenactiviteiten met vooral veel 
ontspannen spelletjes, overdenkingen en 
dramastukken rond het thema ‘Friends’. De 
vrouwen hebben een canvasdoek versierd 
rond dit thema. Het was heerlijk om te zien 
hoe mannen en vrouwen genoten van even 
iets anders dan de dagelijkse sleur en 
beslommeringen. Een speciale (zang)dienst 
kwam bij vele lokale gelovigen en niet-
gelovigen binnen. Een presentatie over 
Nederland, drop proeven (dat overigens hele 
grappige en vieze gezichten opleverde), 
liederen in verschillende talen en een 
dramastuk, vormden ingrediënten van deze 
avond. In het dramastuk stond het verhaal 
van de verlamde man die door zijn vrienden 
bij Jezus gebracht werd, centraal. Dit 
dramastuk was een opstapje rondom het 
thema hoe je vrienden bij Jezus kunt 
brengen. Aan het einde van de avond werd 
er een zegenlied gezongen waarbij iedereen 
onder de handen van de Nederlandse groep 
liep en gezegend werd. Ouderen, jongeren 
en kinderen, gelovig of niet-gelovig, werden 
zichtbaar geraakt door bepaalde elementen 
van het programma. Bid voor de doorwerking 
van Gods Geest als groepen komen en 
gaan, maar onze God De Aanwezige blijft.  
 
Vooruit met de geit… 
In samenwerking met verschillende partijen 
uit Nederland en Kosovo is het plan opgevat 
om een geitenboerderij te starten in Peja. Rik 
heeft hiervoor vele gesprekken gevoerd met 
locals en met de diverse partijen, waarna hij 
een projectplan geschreven heeft dat door 
de verschillende partijen in hoofdlijnen is 
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Trots op het resultaat  



Bid voor de doorwerking van Gods 
Geest als groepen komen en gaan, 

maar onze God Dé Aanwezige blijft. 
verlangt 
Kosovo  

Licht 

ECM-Nederland - Postbus 861 - 
7400 AW Deventer - 0570-637537  

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 

GZB - Postbus 28 - 3970 AA    
Driebergen  -  0343-512444  
info@gzb.nl - www.gzb.org 

Dank– en gebedspunten 

 Dank voor de mogelijkheid om te starten met de geitenboerderij 

 Dank voor de discipelschapstraining die Rik met jongvolwassen mannen doet.  

 Dank voor de gezellige en fijne momenten elke vrijdag tijdens de kinderclub. 

 Bid voor de huisbezoeken bij mensen uit de kerk en de buurt. 

 Bid voor de oliebollenactie en andere activiteiten van de TFC. 

 Bid voor het Kerstfeest dat ook in Kosovo gevierd zal worden.  

Rik en Machteld zijn namens de 
GZB uitgezonden naar Kosovo. In 
Peja werken zij voor ECM in een 
gemeentestichtingsproject. De 
uitzending van Rik en Machteld 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
de gemeente Huizen. U kunt hen 
steunen door een gift over te maken 
op rekeningnummer IBAN: 
NL71RABO0329907417 t.n.v. Diaco-
nie Hervormde Gemeente Huizen 
o.v.v. Uitzending Rik en Machteld 
Kosovo. Uw giften zijn fiscaal 
aftrekbaar. 
 

Familie R. Lubbers 
Fahu Posta 22 

30.000 Pejë 
Kosovo 

www.lubbersinkosovo.nl 
 

Thuisfrontcommissie Lubbers  -  
p/a Langestraat 33  - 1271 PZ Huizen  

035-5240154  
tfc@lubbersinkosovo.nl  
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Rik met een paar jongens van de  
discipelschapstraining  

Ook de kinderen genieten  
van een huisbezoek 

Helpen bij het Pite maken 

Vanuit de TFC  
Het einde van het jaar nadert en dat 
betekent: Oliebollen!!! Vergeet ze 
vooral niet te bestellen! Dat kan 
o.a. via de site van Rik en 
Machteld. De voorbereidingen zijn 
alweer in volle gang. 
 

Ook zijn we als TFC bezig met een 
werkvakantie voor jongeren.  Dus 
ben je 18+, houd je van reizen en 
wil je iets voor een ander 
betekenen? Dan is deze werk-
vakantie naar Kosovo misschien 
iets voor jou! Voor meer informatie 
zie de facebookpagina of mail naar 
tfc@lubbersinkosovo 
 

Bij deze willen ook wij jullie een 
goed uiteinde en zegenrijk nieuw 
jaar wensen. 
 
Hartelijke groet, 
De TFC. 

huisbezoeken aan vrouwen uit de 
buurt én uit de kerk om haar manier 
van leven te delen met deze vrouwen. 
Verder bezoeken we beiden mensen 
die al een tijdje gemist worden in de 
kerk. We proberen binnen het lokale 
team, door middel van coaching en 
mentoring, de noodzaak van huis-
bezoeken onder de aandacht te 
brengen. Juist naar mensen gaan in 
hun eigen omgeving heeft zoveel 
meerwaarde! Bid dat de betrokken-
heid op de ander in zijn/haar 
persoonlijke leven tot zegen zal zijn. 
Ook met mensen uit het Romadorp 
hebben we persoonlijk contact. Twee 

Hartelijke groet vanuit Kosovo!  

Rik, Machteld,  

Wieke , Giske en  Jitse 

jongens komen trouw bij de 
discipelschapstraining van Rik, en 
Machteld trekt geregeld op met Ziza 
waar we eerder één en ander over 
deelden. Het jaarlijkse pite- festijn 
kon ook dit jaar niet ontbreken, 
daarom was ons huis begin 
november gevuld met enthousiaste 
Roma’s die het traditionele gerecht 
‘Pite’ voor ons klaar gemaakt hebben. 
Wij sluiten dit jaar vol dankbaarheid 
af en willen jullie vragen om voor ons 
werk te blijven bidden, zodat we onze 
ogen geopend houden voor Zijn 
goedheid en waarheid en Hem 
ontdekken in kleine, grootse dingen 
die er gebeuren in het licht van Gods 
Zoon. Wij willen jullie gezegende 
feestdagen wensen en willen dit ook 
‘persoonlijk’ doen d.m.v. onze 
kerstgroet die te vinden is op 
www.lubbersinkosovo.nl  

geaccepteerd. Bid voor de volgende fase die voornamelijk bestaat uit het 
uitwerken van details en de fondswerving. We hopen dat, door deze toekomstige 
geitenboerderij, mensen geholpen kunnen worden d.m.v. werk, melk- en 
vleesproducten en financiën, zodat door dit bedrijf heen God de eer zal 
ontvangen in en rond Peja. 
 
Pite- festijn 
Wat is het mooi om een persoonlijke relatie met mannen en vrouwen op te 
bouwen en door deze contacten Zijn waarheid te delen én samen te ontdekken. 
Rik is na de zomer begonnen met een discipelschapstraining met 6 á 7 
jongvolwassen mannen. Wekelijks ontmoeten ze elkaar in groepsverband en 
individueel. Dank God voor de goede band die zij met elkaar mogen hebben en 
bid dat deze training tot groei en verdieping van het geloof van deze 
jongvolwassen mannen mag zijn. Machteld brengt wekelijks (pastorale) 
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