
‘Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al Uw werk. 

In de storm blijft U Heer;  
hoogste Heer!’ 

(Opwekking 785) 

Bovenstaand lied hebben we geregeld 
gezongen in het Engels tijdens de 
tweejaarlijkse conferentie van ECM. Wat 
een bemoediging om te weten dat ‘zwak, 
sterk wordt door al Gods werk’. In deze 
nieuwsbrief zullen jullie mooie dingen 
lezen, maar er zijn ook zeker momenten 
dat we tegen veel verzet oplopen hier in 
Kosovo. Wat is het dan heerlijk om te 
weten dat God de hoogste Heer blijft, ook 
in de storm. Hij heeft alles in Zijn hand! 
 
Lampionnenoptocht  
We kijken terug op een mooie week rond 
Pasen. De groep van een zusterkerk uit 
Engeland heeft ontzettend veel gedaan. 
Activiteiten met kinderen, jongeren, mannen 
en vrouwen. Ze hebben de handen uit de 
mouwen gestoken bij de geitenboerderij en 
bij een school. Ook was er een feestelijke 
paasdienst in een restaurant waar veel 
mensen op af kwamen. Met de jongeren 
hadden we een schitterende avond rond het 
thema ‘Ik ben het Licht van de wereld.’ Er 
werden experimentjes met licht gedaan, er 
werd een wensballon op gelaten en na 
gekeken tot ver in de wolken, de jongeren 
kregen neon-armbandjes en lichtballonnen 
en ze mochten een lantaarn versieren. Wat 
zag het er fantastisch uit vanaf de plek waar 
deze activiteit werd gehouden, bij het 
gastenhuis bovenop een heuvel… Een stoet 
van mensen met allemaal lichtjes die op weg 
ging naar verschillende huizen, families en 
achtergronden, maar allemaal met dezelfde 
stralende boodschap: Jezus is het Licht, ook 
voor Peja! 

Lieve familie en vrienden, 

Vaderliefde 
Zomaar een doordeweekse donderdag-
avond… De theaterzaal stroomde vol en de 
popcorn was niet aan te slepen… Boven 
verwachting! Er werd een seculiere film 
gedraaid maar met de boodschap van de 
‘verloren zoon’ erin verweven. Een prachtige 
film waarin vergeving, een tweede kans en 
vooral de vaderliefde centraal stond. Pajtim 
en Nora (het Kosovaarse stel waar we de 
verantwoording voor het vrijdagse 
missionaire jeugdwerk aan hebben 
overgedragen) hebben meegeholpen om 
deze Kosovaarse film tot stand te brengen. 
Het leek hen mooi om deze film ook in Peja 
te vertonen. Eerlijk gezegd waren wij 
benieuwd of er mensen op af zouden komen, 
maar hoe prachtig was het om te zien hoe de 
zaal volstroomde. Zo’n 300 mensen werden 
bereikt met deze film! Bijzonder hoe jong en 
oud, geraakt door de boodschap, de zaal 
weer verliet. 
 
Europa Info 
Enige tijd terug werden we geïnterviewd voor 
de Europa Info aangaande ons werk in 
Kosovo. Onderstaand zomaar een paar 
regels uit dit interview. Het volledige artikel is 
te lezen op onze site is zeker de moeite van 
het lezen waard!  
  
“Kosovaarse christenen worden niet fysiek 
vervolgd, maar de sociale druk is enorm. 
Sommigen kiezen er zelfs voor om in het 
geheim te geloven. Rik vertelt over een man 
die net buiten Peja woont en een aantal 
jaren geleden bij de gemeente betrokken 
raakte. Zijn vrouw verliet hem vanwege zijn 
christelijke geloofsovertuiging en zijn familie 
voelde zich te schande gezet. “Het is zelfs 
gebeurd dat hij op een zondag uit de kerk 
thuiskwam en aan tafel wilde aanschuiven 
om te eten. Dat stond zijn familie niet toe.” 
 
Schattige lammetjes 
De afgelopen tijd zijn er verschillende 
groepen geweest die de handen uit de 
mouwen hebben gestoken bij de 
geitenboerderij. En allemaal gingen ze met 
dezelfde gedachte weer terug naar 
Nederland: wat is het nodig dat er snel een 
herder komt. Er zijn veel lammetjes geboren, 
ontzettend schattig om te zien, maar tegelijk 
betekent dit veel werk voor Esat. Hij doet het 
naast al zijn werk binnen de kerk in Peja, het 
gastenhuis en zijn familie. Toch blijft hij 
enorm toegewijd aan zijn werk voor de 
geitenboerderij. Zijn vrouw zegt weleens 
lachend: “Hij is nog meer van slag als één 
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Bij de geitenboerderij 



Een stoet van mensen met allemaal lichtjes die op weg ging naar 
verschillende huizen, families en achtergronden. Maar allemaal met 

dezelfde stralende boodschap: Jezus is het Licht, ook voor Peja! 

verlangt 
Kosovo  

Licht 

Dank– en gebedspunten 

• Dank voor de mooie activiteiten rond Pasen. 

• Dank voor een bemoedigende ECM-conferentie. 

• Dank voor alle mensen die de film over de ‘verloren zoon’ hebben gezien. 

• Bid voor christenen uit Kosovo die sociale druk ervaren. 

• Bid voor de geitenboerderij en het vinden van een herder. 

• Dank en bid voor de zwangerschap! 
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Groot nieuws! 

Biennal groep... zoekplaatje! 

van de geitjes ziek is, dan dat er iets 
met één van zijn kinderen aan de 
hand is.” Willen jullie meebidden voor 
een herder die het werk van Esat 
deze zomer kan overnemen? 
 
Blijde verwachting 
We willen deze nieuwsbrief afsluiten 
met bijzonder nieuws! Begin 
november hoopt ons vierde kindje 
geboren te worden… We zien er erg 
naar uit en vinden het tegelijkertijd 
ook spannend of alles goed mag 
blijven gaan. De kinderen zijn door 
het dolle heen. Wieke was vooral 
verontwaardigd dat we twee 
maanden lang een geheim voor haar 
hadden gehad, Giske vroeg zich af 
hoe dat moest met de plaatsen in de 
auto, en Jitse vindt het vooral stoer 
dat de baby in ‘zijn’ Kosovaarse 
wiegje gaat slapen. Zoals het er nu 
naar uitziet zal de bevalling in 
Kosovo plaatsvinden. Gelukkig 
hebben we nog tijd genoeg om een 
goed ziekenhuis te zoeken… 

Postbus 28  
3970 AA    

Driebergen  
0343-512444  

info@gzb.nl 
www.gzb.org 

Postbus 861  
7400 AW  
Deventer  
0570-637537  
ecmnl@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 

Rik, Machteld,  

Wieke , Giske en  Jitse 

Vanuit de TFC 
In april was het alweer 5 jaar 
geleden dat Rik en Machteld zijn 
uitgezonden vanuit Huizen naar 
Kosovo, wat vliegt de tijd voorbij!  
 
Wat is het bijzonder dat er zoveel 
mensen betrokken blijven bij hun 
werk, op wat voor manier dan ook.  
 
Ook financieel gezien zijn we 
verwonderd over deze betrokken-
heid en de continuïteit van de 
giften, zodat het werk in Kosovo 
doorgang mag vinden en we steeds 
weer mogen lezen van zegeningen 
en mooie geloofsmomenten.  
 
Dank aan allen hiervoor maar 
bovenal aan onze Heere God! 
 
Hartelijke groet, De TFC. 

Paasdienst 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u 
niets uit deze publicatie te verspreiden 

zonder onze toestemming | U krijgt deze 
mailing omdat u heeft aangegeven deze 

publicatie te willen ontvangen. Afmelden of 
uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. 

ECM hanteert richtlijnen ter bescherming 
van uw privacy in overeenstemming met de 

nieuwe Europese regelgeving: 
www.ecmnederland.nl/privacy-statement  
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