
Door goede machten stil en trouw omgeven, 
beschermd, getroost, beveiligd wonderbaar. 

Zo wil ik deze dagen met U leven 
en met U binnengaan in ‘t nieuwe jaar. 

Gezang 398 

De feestelijke decembermaand ligt alweer 
achter ons. Een maand met veel activi-
teiten voor ons als werkers in Kosovo. 
Activiteiten die jullie een klein beetje 
kunnen meebeleven door de foto’s.  
 
Het was een maand waarin we haast zouden 
vergeten met Hem te leven en ons bewust te 
zijn van Zijn macht, die ons stil en trouw 
omgeeft. Vandaar ook dat we onze 
nieuwsbrief met dit bekende gezang zijn 
begonnen. Een soort bewustwording van 
Zijn trouw! We wensen jullie, zo aan het 
begin van dit nieuwe jaar, alle goeds en Zijn 
zegen. En dat we, of we nu in Kosovo of in 
Nederland op het zendingsveld zijn, 
beschermd en getroost door Zijn 
aanwezigheid omgeven worden in 2015. 
Laat het Licht schijnen! 
 
Nu is Rik een echte Kosovaar 
De meeste mensen die bij ons werk 
betrokken zijn weten het al, maar toch willen 
we het ook nog via deze nieuwsbrief 
wereldkundig maken. Op 1 oktober 2014 is 
onze zoon Jitse geboren. Voluit draagt hij de 
namen Hendrik Jan Cornelis Lubbers. Na 
een voorspoedige zwangerschap, een 
bevalling in het plaatselijke ziekenhuis – wat 
overigens al een hele culturele ervaring was 
en waar je meer over kunt lezen op ons 
website www.lubbersinkosovo.nl – hebben 
we onze Jitse mee naar huis kunnen nemen 
om te gaan genieten van een heerlijke 
kraamtijd met ‘kraamoma’. Hij is nu alweer 
ruim drie maanden en we genieten allemaal 
van ons tevreden, bolle lachebekkie! In onze 
buurt is Rik nu echt een volwaardige 
Kosovaar. Want tja, met twee meiden ben je 
eigenlijk maar een ‘zielige’ papa.  
 
Kosovaarse kinder-  
en jeugdwerkers gezocht 
Bovenstaand kopje was inderdaad 
kenmerkend voor de periode vlak na de 
zomer. We zochten hulp bij verschillende 

Lieve familie en vrienden, 

activiteiten rondom het kinder- en jeugdwerk. 
Maar het bleek knap lastig om hulp van 
Kosovaarse christenen te vinden. Dit heeft 
een aantal redenen. Een lidmaatschap van 
de kerk wordt hier in Kosovo al snel gezien 
als een mogelijkheid om er zelf financieel en/
of materieel voordeel uit te halen. Daarnaast 
wil een Kosovaar zich niet te veel binden aan 
vaste activiteiten. En ten derde zijn er ook 
niet heel veel christenen die dit stukje werk 
kunnen oppakken.  
 
Maar tot onze grote vreugde kregen we na 
de zomer onverwacht hulp van een jong 
koppel uit de hoofdstad. Dit ervaren we 
zeker als gebedsverhoring. Beiden zijn ex-
moslim en hebben Jezus als persoonlijke 
verlosser leren kennen. Zij hebben hart voor 
kinderen en jongeren en proberen in Gods 
Koninkrijk te dienen door in verschillende 
plaatsen te helpen bij kinder- en jeugdwerk. 
Zo kregen we, toch nog onverwacht, hulp 
van lokale christenen en we hopen op 
termijn aan een stukje werkoverdracht te 
kunnen beginnen. Het is mooi om hun passie 
voor jongeren en het enthousiasme 
waarmee ze het Evangelie delen te zien. We 
hebben een bijzonder kerstprogramma 
gehad waar we over de geboorte van Jezus, 
het Licht, konden vertellen.  
 
Bijbelstudie, basketbal,  
fitness en… gebed 
Met bovenstaande sleutelwoorden kunnen 
we het werk in het Romadorp wel typeren. 
Oké, misschien had er nog ‘Turkse koffie’ 
tussen moeten staan om het geheel 
compleet te maken, maar dankbaarheid 
overheerst als we zien hoe de opgebouwde 
relaties zich ook daadwerkelijk verder 
verdiepen.  
 
Rik is wekelijks in het Romadorp te vinden 
en spreekt veel mensen. Doordat in dit dorp 
weer een ander dialect wordt gesproken, is 
dit een intensieve bezigheid. Toch is het 
mooi om te zien dat een jongvolwassene uit 
dit dorp Rik vergezelt en soms van de nodige 
vertaling voorziet.  
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Ook de buurtkinderen kwamen op kraambezoek 

Oproep 
Op D.V. 29 januari wordt er een gebeds-
bijeenkomst voor de familie Lubbers 
georganiseerd.  
Plaats: ’t Visnet, De Ruijterstraat 7 te Huizen 
Tijd:   19.45 uur inloop. Start avond: 

20.00 uur tot ongeveer 21.15 uur. 
Bid u mee? Van harte welkom! 

http://www.lubbersinkosovo.nl


Dat we, of we nu in Kosovo of in Nederland op het zendingsveld 
zijn, beschermd en getroost door Zijn aanwezigheid omgeven 

worden in 2015. Laat het Licht schijnen! 
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 geboorte van Jitse 
en de vreugde die hij brengt in 
ons gezin. 

 Bid voor het jonge echtpaar dat 
ons helpt bij de kinder- en jeugd-
activiteiten.  

 Dank voor de mooie ontwikkelin-
gen in het Romadorp.  

 Bid voor de taal, die zo belang-
rijk is bij alle contacten. 

 Bid voor de ‘golven’ in ons gezin. 

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 IBAN: NL71RABO0329907417 
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeen-
te 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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Wieke doet mee met het ‘drama’  
tijdens de kerstdienst  

Cadeaus uitdelen aan 200 kinderen  
na het delen van het kerstevangelie 

Oliebollen bakken met temperaturen  
van min 15-20 graden 

Verlof 2015 
Van DV 10 april tot 19 juni zijn we op 
werkverlof in Nederland. Van maan-
dag 13 tot vrijdag 24 april geven we 
presentaties over ons werk en leven in 
Kosovo. Hierover kan contact worden 
opgenomen met de GZB. (Zie colofon) 

Vanuit de TFC  
2014 ligt alweer achter ons en we 
kunnen zeggen dat dit jaar ons, als 
TFC, dankbaar stemt. Financieel zijn 
we niets tekortgekomen. De acties 
die we hebben georganiseerd, zoals 
het Valentijnsdiner en de Oliebollen-
actie, vonden gretig aftrek. Ook de 
hulp van anderen, zoals de Com-
missie Verkoop Nieuwe Kerk, de 
diaconale collectes en de WGZ met 
de Kerstkaartenbezorgactie, was 
hierin overweldigend. Allen die hier-
aan hun steentje hebben bijge-
dragen en u, als trouwe volger en 
supporter, zeggen wij dan ook 
hartelijk dank voor uw steun in 2014. 
We hopen dat we ook in 2015 weer 
op u mogen rekenen, om zo het 
werk van Rik en Machteld in Kosovo 
doorgang te laten vinden. 
Op 29 januari vindt de eerste 
gebedsbijeenkomst plaats in Huizen. 
Nadere informatie hierover kunt u 
vinden op de site. 
Wij bereiden ons voor op het verlof 
van Rik en Machteld en alles wat 
daarvoor geregeld moet worden. We 
houden u op de hoogte! 

Hartelijke groet, De TFC. 

Momenteel is er in dit dorp wekelijks een kinderactiviteit. Dit wordt gedaan door 
een jonge gelovige vrouw. Daarnaast is er sinds kort ook een gebedsmeeting, die 
meerdere keren per week plaatsvindt. Toch moeten we eerlijk bekennen dat er 
ook geestelijke strijd in dit dorp is. Soms is de weerstand tegen het Evangelie 
direct merkbaar. Zo kwamen er ineens geen kinderen meer bij de 
kinderprogramma’s, omdat hun ouders dit niet toestonden. Dat was een grote 
teleurstelling voor zowel het christengezin in dit dorp alsook voor ons als 
zendingswerkers. Gelukkig komen er inmiddels weer kinderen bij de activiteiten. 
 
Golven 
Eind november waren we een week in Nederland in verband met de bruiloft van 
Machtelds broer. We hebben genoten van de contacten met familie, vrienden en 
onze thuisgemeente. Een kort bezoek dat mogelijk werd gemaakt door een stukje 
support van iemand. Hartverwarmend!  
 

Toch was dit bezoek ook wel confronterend voor ons. Nederland, waar we weten 
hoe alles werkt, de cultuur ons bekend is, de taal geen strubbelingen kent en we 
ons eigen sociale ‘leventje’ hadden, hebben we nu ruim anderhalf jaar geleden 
achter ons gelaten. En de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat dit niet altijd 
gemakkelijk is. We ervaren dat  golven soms overweldigend op ons af kunnen 
komen als we het lastig vinden om hier in Kosovo te wonen met onze drie jonge 
kinderen. We weten dat we hier doorheen moeten en dat dit inherent is aan ons 
werk, en we zien gelukkig ook dat de storm uiteindelijk altijd weer gaat liggen en 

Hartelijke groet vanuit Kosovo!  

Rik, Machteld,  

Wieke , Giske en  Jitse 

de golven rustiger worden. Dit stemt 
ons dankbaar en geeft moed om door 
te gaan op de plek waar God ons 
geroepen heeft. ‘Door goede machten 
stil en trouw omgeven, beschermd, 
getroost, beveiligd wonderbaar.’ 
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