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Je kunt in Kosovo moeilijk om de armoede heen. Veel mensen wonen in vervallen woningen. In 
de muur getrokken schimmel wijst op slechte isolatie, meubels zijn versleten en beschadigd. 
De winter maakt het nog erger, ‘s nacht is het erg koud en door schimmel en tocht zijn de 
bewoners vaak ziek. Er is veel werkloosheid en door de grootschalige corruptie is Kosovo niet 
aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders. 
Dit alles is geen nieuws, maar de situatie lijkt te verslechteren. Veel mensen zijn afhankelijk 
van wat familie vanuit het buitenland toestuurt, maar door de kwakkelende economie in de 
eurozone komt er minder binnen. 

Midden in deze situatie werkt Thera. Ze ondersteunt verschillende activiteiten van de 
plaatselijke gemeente en is actief in een project om kleuters uit arme gezinnen twee 
ochtenden in de week ontbijt te geven en met ze te spelen en te knutselen. Regelmatig komt 
ze bij het gezin thuis waarvan de jongste vroeger in het kleuterproject zat.
Thera: “Het is ongelofelijk, maar dit gezin met vier kinderen tussen zeven en elf jaar woont in 
één kamer van vier bij vijf meter. De vader kan geen werk vinden, ze moeten leven op een 
uitkering van zeventig euro per maand. Je hebt echt wel tweehonderd euro per maand nodig 
om normaal van te leven, dus het is ontzettend moeilijk voor ze om het hoofd boven water te 
houden.”

Er is niet veel wat de Weg van Vrede-kerk voor deze arme gezinnen kan betekenen. De meeste 
gemeenteleden zijn zelf arm, daar ligt de diaconale prioriteit. Thera: “We zouden wel allemaal 
buitenlandse fondsen kunnen werven, maar dat geeft het verkeerde beeld van waar de kerk 
voor is. We willen mensen helpen om uit die mentaliteit van het ophouden van handen te 
komen en hen helpen om zelf te doen wat ze kunnen. We springen pas in als het echt niet 
meer gaat.” Zo heeft Thera onlangs enkele gezinnen geld gegeven om hout te kopen en heeft 
ze babyspulletjes gekocht voor een jong gezin. 

Toch is Thera van betekenis voor het arme gezin dat op één kamer woont. Thera: “Ik laat ze 
zien dat ik er voor hen ben door bij ze op bezoek te gaan, te vragen hoe het met ze is en hen te 
vertellen dat ik voor hen bid. Ook kan ik via een project wat schoolmateriaal voor de kinderen 
kopen, waar ze erg dankbaar voor zijn.” 
Thera ziet dat arme mensen die nergens kunnen aankloppen vaak na gaan denken over een 
hoger Iets. “Ik hoop dat ze bij alle kleine dingen die ze ontvangen, zullen zien dat ze het van 
God ontvangen. Mijn wens is dat ze zullen ontvangen wat ze nodig hebben om voor hun 
gezin te zorgen en verder dat ze zich afhankelijk van God zullen weten en dichter naar Hem 
toe zullen groeien.”
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“We willen hen helpen zelf te doen wat ze kunnen”
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De armoede in Kosovo grenst aan die van derde wereldlanden. Met een 
werkloosheidspercentage van zo’n zeventig procent is er weinig perspectief 
voor Kosovaren. Thera van Dam (34), die de gemeente ‘Weg van Vrede’ in 
het westelijk gelegen Peja ondersteunt, biedt graag perspectief aan de arme 

mensen om haar heen. Maar niet per se met voedselpakketten.

HulPgOEdErEn
HElPEn ZOndEr 



‘Natuurlijk is het...
… wel eens moeilijk om te zeggen: 

‘Zilver en goud heb ik niet, maar 
wat ik wel heb, geef ik u’.” 
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Er gaat wat 
gEbEurEn 

in dE balkan 
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Begin negentiende eeuw ontstond in Brazilië het idee om een nieuwe hoofdstad 
te bouwen. Niet aan de eeuwenlang gekoloniseerde kust, maar in het binnenland. 
Brasilia zou de stad moeten gaan heten.
Het kwam er nooit van. Althans, niet in die eeuw. In de jaren vijftig van de vorige 
eeuw rakelde president Juscelino Kubitschek het plan echter weer op. En hij sloeg 
spijkers met koppen. De bouw zou naar verwachting 50 jaar duren, maar dat was 
de president te lang: 5 jaar, dan zou de stad er staan. En zijn ambitie werd niet 
gelogenstraft. Binnen 5 jaar was Brasilia een feit.

50 jaar in 5. Dat is precies wat ECM in de Balkan wil bereiken met het project ‘Revival 
in the Balkans’: 50 jaar gemeentestichtingswerk in 5 jaar verrichten. En zo blakend 
van ambitie als de Braziliaanse president, zo blakend wil ECM te werk gaan. Maar 
dan niet uit vertrouwen op de bouwkunde van mensen, maar uit vertrouwen 
op Gods werkende hand. Want de nood in de Balkan gaat niet aan God voorbij. 
Kroaten en Bosniërs: ook hen wil God bereiken met zijn reddend evangelie. 

Twaalf Brazilianen
De link met Brazilië is niet willekeurig. Het is dankzij het bruisende christendom in 
Brazilië dat het zendingswerk in de Balkan in een stroomversnelling terecht kan 
komen. Twaalf Braziliaanse zendingswerkers bereiden zich momenteel voor om 
naar Kroatië en Bosnië af te reizen en de kleine, lokale kerken daar te ondersteunen. 
Het idee voor het project ontstond in augustus vorig jaar. Stephen Bell, al sinds 
1986 voor ECM werkzaam in de Balkan, reisde met velddirecteur Ron Anderson 
door het gebied om het ECM-werk te bekijken. Stephen vertelde dat het zo mooi 
zou zijn als de kleine kerken versterking zouden krijgen, zodat het werk sneller kon 
gaan. Ron reageerde: ‘Wil je misschien twaalf Brazilianen?”

Stephen werd aangenaam verrast door de opmerking en voordat hij het wist, 
bevond hij zich in een coördinerende rol in een groots project, waar ook Oekraïne, 
als één van de sterkste christelijke landen in Europa, bij betrokken werd. De 
bedoeling is dat er vanuit beide landen teams worden uitgezonden naar drie regio’s 
in Kroatië en Bosnië, waar al kleine gemeenten bestaan. Vanuit die ‘moederkerken’ 
gaan de teams telkens twee jaar lang werken aan uitbreiding. 

‘Brazilianen zijn ‘cool’ in Kroatië’

Gaat het over God, dan halen de meeste Kroaten en Bosniërs hun 
schouders op. Maar zo makkelijk komen ze daar binnenkort niet meer 
mee weg. Braziliaanse en Oekraïense zendingswerkers staan te popelen 
om naar de Balkan af te reizen en het gemeentestichtingswerk van de 
paar kleine, lokale kerken een fl inke zet in de rug te geven. Het project is 
groots. De verwachtingen zijn hoog.
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Cool
De lokale gemeenten koesteren al lang het verlangen om nieuwe 
gemeenten in de omgeving te planten, want de nood is hoog. Stephen: 
“De situatie is behoorlijk miserabel. Het probleem is dat mensen enorm 
onverschillig zijn over God. Qua religie zijn ze simpelweg wat hun ouders 
zijn. Wil je dat veranderen, dan denken ze dat je hun nationaliteit wil 
veranderen.”
De gemeenten willen niets liever dan de levende boodschap van het 
evangelie aan deze mensen overbrengen. Maar ze hebben simpelweg de 
mankracht niet om dat voortvarend te doen. Extra handen en monden 
zijn dan ook zeer welkom. 
Neem het stadje Varaždin. Eind jaren negentig ontstond daar een 
gemeente, die al snel plannen kreeg om in nabijgelegen plaatsen 
nieuwe gemeentes te planten. Hun streven is om in de zes belangrijkste 
steden in de streek een gemeente te stichten. Maar met enkel de (oude) 
voorganger en zo’n zestig gemeenteleden kan het, menselijkerwijs 
gesproken, generaties duren voordat dat een feit is.  
De Brazilianen en Oekraïners kunnen uitkomst bieden. “Brazilianen 
zijn ‘cool’ in Kroatië”, vertelt Stephen. “Bovendien zijn ze dapper en 
vrijmoedig. Ze stappen zo een eetgelegenheid binnen en vragen daar 
of ze met de mensen mogen bidden. Ze maken gesprekken los. Kroatië 
is een koel en gereserveerd land; het is voor Kroatische christenen lastig 
om contacten te leggen met hun landgenoten. Ik denk dat de Brazilianen, 
als ze eenmaal de taal hebben geleerd, gemakkelijker mensen in contact 
met de kerk kunnen brengen.”
“De Oekraïners zijn heel sterk in organisatie en visie”, vervolgt Stephen. 
“Er is een enorme zendingsbeweging gaande daar en die ervaring willen 
wij hier graag benutten. Daar komt bij dat hun taal dichtbij het Kroatisch 
ligt. In drie maanden kunnen ze het leren.”

Enorme potentie
De vrijmoedige Brazilianen en de gedreven Oekraïners kunnen samen 
met de bezielde gemeenteleden van de kleine kerken heel veel 
teweegbrengen in de Balkan, gelooft Stephen. “Jozef had prachtige 
dromen, maar vertelde ze te snel, waardoor hij in de problemen kwam. 
Die fout wil ik niet maken. Maar ik kan wel zeggen dat dit project enorme 
potentie heeft. En het zou zich in de toekomst kunnen uitbreiden naar 
Slovenië en Servië.”
Het lijkt wel heel optimistisch en groots, 50 jaar in 5. “Soms denk ik ook 
wel eens: ben je gek Stephen? Het project is veel groter dan wij”, zegt 
Stephen. “Maar dan bedenk ik: God is ook veel groter dan wat wij mensen 
denken te kunnen doen.”
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STEPHEN BELL: ‘HET PROJECT IS 
VEEL GROTER DAN WIJ. MAAR 
GOD IS OOK VEEL GROTER DAN 
WAT WIJ MENSEN DENKEN TE 
KUNNEN DOEN.’ 

BRAZILIAANSE 
ZENDINGSWERKERS STAAN TE 

POPELEN OM AF TE REIZEN NAAR 
DE BALKAN.

U kunt dit project on-
dersteunen door een gift 
over te maken op ING 
254997 van ECM onder 
vermelding van ‘project 
Balkan’. Meer informatie 
over het project vindt u op:
www.ecmi.org/revivalinthe-
balkans.
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De Weg van Vrede-kerk in Lushnjë wil dolgraag meer mensen bereiken 
met het evangelie. In Lushnjë zelf, maar ook in Gramsh en Bitaj. Twee 
winters geleden begon de gemeente daarom met wintervoedselhulp aan 
de armsten en meest vergeten mensen in hun omgeving. De gemeente 
wil Gods liefde laten zien én de mensen weer hoop geven door de blijde 
boodschap van het evangelie.

Het project begon met hulp aan vijftig families en werd vorig jaar uitgebreid 
naar tachtig families. Het is wonderlijk mooi om te zien hoe de mensen, 
de meeste met een moslimachtergrond, langzamerhand hun hart openen 
voor de gemeenteleden en voor Jezus. 

Neem Feride Arapi, een weduwe met drie jonge kinderen. Na het overlijden 
van haar man leefde ze diep in het stof, tot enkele christenen langskwamen 
met hulp en de boodschap dat God haar verdriet gezien had. Ze werd zo 
geraakt in haar hart dat ze direct begon te huilen. “Nu bid ik elke dag”, 
vertelt ze. “Ik heb Jezus geaccepteerd in mijn leven en dat heeft alles voor 
altijd veranderd.”

Een lege maag heeft geen oren, zei William Booth eens. En dus verspreidt ECM in 
het arme Albanië niet alleen het evangelie, maar ook eten. Vorig jaar winter werden er 
tachtig families geholpen, dit jaar wordt de voedselhulp voortgezet. Helpt u de armsten 
en meest vergetenen onder de Albanezen de winter door?

PrOJECt in dE PiCturE: 
    wintErVOEdSElHulP albaniË

Jopie houdt mailcontact met Thera en met een andere zendingswerker 
vanuit de Maranatha wijkgemeente. Met regelmaat bidden Jopie en een 
andere vrouw via Skype met Thera. “Thera had daar behoefte aan en ik 
vind het ¦ jn dat ik haar zo mag ondersteunen.” Jopie is niet de enige in 
haar gemeente die Thera graag ondersteunt. Een aantal ouderen stuurt 
regelmatig een kaartje, een groep jongeren is naar Kosovo geweest voor een 
werkvakantie en elke zondag wordt men aan het ‘zendingscollectebusje’ bij 
de uitgang herinnerd. Thera’s nieuwsbrief blijkt breed gelezen te worden en 
aan Jopie wordt regelmatig gevraagd, “Joh, hoe is het nou met Thera?” 
Daarnaast worden er zo nu en dan acties gehouden om geld bijeen te 
brengen. Stroopwafels, bloembollen of handdoeken worden verkocht en 
tegen betaling verzorgde Jopie een rondleiding op haar geliefde eiland 
Tiengemeten (zie foto). 
Jopie: “Het is zo belangrijk dat Gods Woord doorgegeven wordt, hier en 
in het buitenland. Als iemand zich dan geroepen weet om hier actief mee 
aan de slag te gaan, dan moet dat ondersteund worden. Het werkt ook erg 
samenbindend om dit als gemeente voor Thera te doen. En ik merk dat Thera 
de ondersteuning sterk waardeert, dat motiveert!”

Voor het werk van ECM-Nederland is de steun van gemeenten in eigen land 
onontbeerlijk. Neem de Hervormde wijkgemeente Maranatha uit Delft. Deze 
gemeente steunt Thera van Dam in Kosovo. Jopie van den Berg vertelt over het 
hart van haar gemeente voor zending en Europa. 

Hart VOOr EurOPa: 
    HErVOrMdE wiJkgEMEEntE  MaranatHa

ZENDINGSVISIE: Mensen ondersteunen die 
zich geroepen weten voor werk in de zending. Opdat 
het huis van de Vader vol zal worden. LEDEN: 300 
WEBSITE: www.maranatha-delft.org
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De christenen van de Weg van Vrede-kerk willen 
deze winter wederom zoveel mogelijk families 
helpen. Met broodnodig voedsel en met een 
boodschap van hoop. U kunt bijdragen door een 
gift over te maken aan ECM (ING 254997) onder 
vermelding van ‘Wintervoedselhulp Albanië’.



KORT NIEUWS • Nieuwe website
Na een grondig voortraject is de website van ECM Nederland 
geheel vernieuwd. De website werkt met de kracht van beelden 
en heeft tot doel de bezoeker te betrekken in het ECM-werk. 
De Nederlandse website zal internationaal als voorbeeld dienen 
voor andere ECM-websites. We zijn benieuwd naar uw reactie, 
ga snel naar www.ecmnederland.nl. Laat via de website voor 12 
december uw kerstgroet achter voor onze zendingswerkers.

KORT NIEUWS • Hart voor Slovenië 
Met maar liefst twee ambassadeurs en twee Jos Douma’s was ‘Hart 
voor Slovenië’ op 13 oktober een boeiende avond. Sebastian en 
Gloria Forjan maakten de avond compleet met een gepassioneerd 
verhaal over hun werkzaamheden en met Gloria’s prachtige zang. 
Op www.ecmnederland.nl/slovenie staat een link naar een verslag 
in het ND en het RD.

KORT NIEUWS • Opbrengst StepRace ruim 20.000 euro
Met de inspanning van tientallen gesponsorde steppers die tot 
maar liefst 110 kilometer stepten, is 22 oktober ruim 20.000 euro 
opgehaald voor het werk van ECM. Een geweldig resultaat. Alle 
sponsors hartelijk dank!
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AGENDA • Biennial
14 - 21 april 2012
Van 14 tot 21 april vindt de tweejaarlijkse internationale ECM-
conferentie, de Biennial, plaats in het Oost-Spaanse Gandía. U 
bent van harte welkom om deze bij te wonen. Kijk voor meer 
informatie op www.ecmi.org/biennial2012.
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