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Organisatie 
European Christian  

Mission (ECM)is een 

internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als 

doel gemeenten stichten in 

Europa.  
 

Bauke en Evie Deelstra zijn 

financieel afhankelijk van  

giften. Hen steunen kan door 

een gift over te maken via: 

www.ecmnl.nl/steundeelstra  
 

of via NL02INGB0000254997 

Stichting ECM-Nederland, 

Deventer o.v.v.  “Deelstra”  

ECM-Nederland - Postbus 861 - 

7400 AW Deventer -Nederland  -

0570-637537 
 

ecmnederland@ecmi.org    

www.ecmnederland.nl 

Albanië 30 jaar open 
Het is onvoorstelbaar, maar begin jaren ’90 
waren er Albanezen van rond de 40 jaar die het 
woord ‘God’ nog nooit hadden gehoord. Het 
communistische regime dat over Albanië 
regeerde, heeft in de tientallen jaren dat het 
aan de macht was, alles wat met religie te 
maken had verwijderd. Gelukkig ligt deze zware 
periode inmiddels achter Albanië. Om te vieren 
dat het weer mogelijk is om naar de kerk te 
gaan, is er een speciaal evenement 
georganiseerd op het centrale plein in de 
hoofdstad Tirana. Met duizenden andere 
Albanezen hebben we de Heer mogen prijzen. 
Erg bijzonder om met zoveel christenen in dit 
land met elkaar te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauke en Evie Deelstra 

 

Ik geef jullie deze 

regel: houd van 

elkaar net zoals ik 

van jullie houd.  

 

Johannes 15:12 
 

'Veel Albanezen 

leven in armoede en 

zonder hoop. Wij 

willen hun hoop 

geven met het 

Evangelie van Jezus 

Christus.'  

 

E-mail:         deelstra@ecmi.org  

Website:     www.ecmnederland.nl/deelstra  

Facebook: www.facebook.com/bauke.evie    

 

 

Adres:  

K.P. 119 AEP  

Family Deelstra, box 69 

Tirana, Albania 

ZIP 1057 
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Afghanen helpen in Albanië 
In Albanië zijn op verzoek van Amerika ongeveer vierduizend Afghaanse evacuéés 
opgevangen. Sinds de Taliban weer volledig aan de macht in het land heeft zijn velen 
hun leven niet meer zeker. Dit geldt met name voor mensen die in de regering zaten of 
als tolk fungeerden voor de Amerikanen. Een deel van hen zijn nu dus overgebracht naar 
Albanië. We zijn in contact gekomen met Ali Ansari. Een 27 jarige Afghaan, die jaren 
geleden naar Europa is gevlucht. Ali probeert zijn landgenoten te ondersteunen, die hier 
met weinig meer, dan hun eigen kleding de tijd doorkomen. Hij organiseert activiteiten, 
zodat de Afghanen wat ontspanning en aanspraak  
hebben. We proberen Ali te ondersteunen in zijn  
werk en hebben onlangs kleding voor de Afghanen  
beschikbaar gesteld. Onlangs heeft Bauke een  
krantenartikel over Ali geschreven.  
Klik hier om hem digitaal te lezen. 

 

 

Zwangerschap 
We bevinden ons in het laatste trimester van de zwangerschap.  

De baby groeit lekker door in de buik van Evie. We zijn erg dankbaar dat de  
complicaties die er in het begin waren nu niet meer aanwezig lijken te zijn. 
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 Evie haar bediening  
 
Een Albanese verrassing  
Sinds een halfjaar heb ik contact met twee vrouwen uit Kamez (een wijk in 
Tirana). Ik praat met hen over problemen die mensen met een beperking 
in hun buurt hebben. Tijdens de laatste ontmoeting ging ik naar de 
wijkkerk in Kamez, omdat mij gevraagd werd een jongen te observeren 
met gedragsproblematiek. Tot mijn grote verbazing waren er naast deze 
jongen, nog zes andere vrouwen met een hulpvraag naar de kerk gekomen. 
Dit laat meteen zien hoe groot de problematiek in Albanië is, waar geen 
aandacht is voor deze doelgroep. Ik schrok enorm van de opkomst, omdat 
ik mij hierop niet had voorbereid. De vrouwen die de meeting hadden 
georganiseerd boden hun excuses aan, omdat er niet (nog) meer vrouwen 
waren uitgenodigd. Hierop kon ik in alle eerlijkheid zeggen dat dit voor mij 
totaal geen probleem was!  
 
Contacten maken  
Het contact in Kamez is ontstaan door een Nederlandse vrouw, die al vele 
jaren in Albanië woont. Aan haar werd gevraagd of ze iemand kent die 
mensen met een verstandelijke beperking wilde helpen. Zo kwam zij bij mij 
uit. Samen zijn we naar de meeting gegaan, waarbij ze mij goed kon 
ondersteunen met de taal. Veel mensen in Kamez komen oorspronkelijk uit 
het noorden, en daar wordt een dialect gesproken dat voor mij soms 
moeilijk te volgen is.  
 
De bijeenkomst 
Nadat de bijeenkomt in de kerk in Kamez van start was gegaan, kwamen er 
nóg twee vrouwen met een hulpvraag binnenwandelen. Eén van de twee 
had haar zoon van 22 jaar meegenomen, die duidelijk zichtbaar een 
beperking had. Al snel kreeg hij een paniekaanval, die veroorzaakt werd 
door alle prikkels. Nadat hij met zijn moeder de samenkomst had verlaten 
om tot rust te komen, kon de moeder gelukkig later weer aansluiten. Het 
was interessant om te zien hoe gespannen de groep reageerde op de 
paniekaanval. Bijna elke vrouw werd nerveus en dat is typisch voor 
Albanië. Albanezen weten over het algemeen niet goed hoe ze op mensen 
met een beperking moeten reageren. Praatsessies Ondanks het feit dat ik 
enorm ben geschrokken van het grote aantal vrouwen dat op de meeting 
afgekomen was, bleek de samenkomst enorm waardevol. We hebben een 
voorstelronde gedaan waarin iedereen kon vertellen over haar problemen. 
Aan het begin heerste daarbij een gespannen sfeer. Het is in deze cultuur 
niet makkelijk om te spreken over je familielid met een beperking. Daar 
komt bij dat Albanezen nooit geleerd hebben om op een empathische 
manier op elkaar te reageren. Gedurende de meeting werd de sfeer 
voelbaar beter en zag ik dat vrouwen steun hadden aan elkaar. Ze zagen in 
dat ze niet de enige zijn met een familielid met een beperking. Omdat het 
zo waardevol was voor de vrouwen om met elkaar hun problemen te 
delen, hebben we besloten om deze meetings te gaan voortzetten. Het 
doel is om met elkaar te praten en er voor elkaar te zijn. Ik zal 

daarbij proberen trainingen te geven die inspelen op de behoefte van deze 
vrouwen.  
 
Sauk  
Omdat ik in Kamez zie hoe belangrijk de gesprekken zijn voor mensen met 
een beperking, ben ik van plan om deze samenkomsten ook te organiseren 
in onze eigen woonplaats, Sauk. Onze lokale kerk heeft al ruimte 
beschikbaar gesteld, waar ik de ontmoetingen kan organiseren. 

 

 
 
 

Van januari tot en met april zijn wij 
als familie in Nederland. Dit is in 
een eerdere nieuwsbrief ook al 
vermeld en inmiddels is er meer 
duidelijk over de locaties waar we 
spreekbeurten zullen geven. 
Tijdens de ochtenddiensten op de 
zondagen zullen we in deze 
plaatsen te vinden zijn. U/jij bent 
van harte welkom om er bij 
aanwezig te zijn:  

 

16 januari - Schettens 

23 januari - PKN Opeinde 

30 januari - Lioessens 

6 februari - Garijp 

13 februari - *geen 
presentaties i.v.m. de 
uitgerekende datum 

20 februari - *geen 
presentaties i.v.m. de 
uitgerekende datum 

27 februari - Herwijnen 

6 maart - Drachten (Oase) 

13 maart - Oudega (gem. 
Smallingerland) 

20 maart - Burdaard 

27 maart - Oudega (gem. De 
Friese Meren) 

3 april - De Lege Geaen 

 

 Tournee 

 


