
Wees bij ons in de duisternis, 
schijn in onze nacht. 

Breng redding die voor eeuwig is, 
schijn in onze nacht. 

Wij houden vast aan wat zeker is: 
uw rijk komt dichterbij. 

U brengt ons thuis in het hemels licht. 
Daar is onze nacht voorbij. 

 

Sela 

Dit mooie lied zongen we tijdens een 
weekend in Nederland, waar we 
waren vanwege het veertigjarige 
huwelijksjubileum van Riks ouders. 
Kerst en de jaarwisseling liggen voor 
ons, de dagen zijn korter en het wordt 
vroeg donker.  
 
Er gebeuren mooie en verdrietige 
dingen. In deze nieuwsbrief kunnen jullie 
hier iets van lezen. Wat is het een 
bemoediging om te weten dat Jezus is 
geboren, als Licht in de nacht en als 
Redder voor de wereld. Ook in het 
nieuwe jaar kunnen we hieraan 
vasthouden; Gods rijk komt dichterbij! 
 
Mijlpaal 
Wat was het een feestelijke opening van 
de geitenboerderij! Een prachtige 
mijlpaal na twee jaar intensieve 
voorbereidingen. Bijzonder om te zien 
en horen hoe God de eer kreeg tijdens 
de officiële opening. We zijn ontzettend 
blij dat we een mooie openings-
ceremonie hadden met gasten uit 
diverse landen en vooral veel mensen 
uit onze eigen woonwijk. We hopen dat 
dit diaconale project tot zegen zal zijn, 
zodat we behoeftigen kunnen helpen in 
en rond Peja. Bid voor het bestuur, dat 
zij de werkzaamheden goed oppak-
ken nu Rik het werk en de 
verantwoordelijkheden grotendeels over-
gedragen heeft.  

Lieve familie en vrienden, 

Geitenlucht 
Elke dag is hij bij de geitenboerderij te 
vinden: Gazmend (naam gefingeerd). Hij 
is net met pensioen gegaan en in plaats 
van te genieten van zijn vrije tijd, moet 
hij accepteren dat hij ernstig ziek is en 
niet lang meer te leven heeft. Hij heeft 
ergens gehoord dat geitenlucht goed is 
om zijn longkanker te bestrijden. 
Medisch gezien is hij opgegeven, want 
verdere behandelingen zijn hier in 
Kosovo niet mogelijk of te duur. Hij gaat 
zienderogen achteruit, toch blijft hij trouw 
naar de geitenboerderij gaan om zo dicht 
mogelijk bij de geiten de lucht op te 
snuiven. We zijn blij dat hij naar de kerk 
komt om daar iets van die ‘goede reuk’ 
op te pikken en zo geestelijke genezing 
te ontvangen. En we hopen en bidden 
dat zijn vrouw en 15-jarige dochter 
mogen ontdekken waar eeuwige redding 
te vinden is. ‘U brengt ons thuis in het 
hemels licht. Daar is onze nacht voorbij.’ 
 
500 jaar Reformatie 
We zijn dankbaar voor de activiteiten die 
er waren rondom de herdenking van 500 
jaar Reformatie. Ook in Kosovo is hier 
uitgebreid aandacht aan gegeven door 
de landelijke kerk, door middel van 
verschillende bijeenkomsten, symposia 
en publicaties. We vragen gebed voor de 
landelijke kerk en haar rol in de 
Kosovaarse maatschappij, en ook voor 
de betrokkenheid van Rik hierbij.  
  
Winterhulp 
De winter is niet alleen donker, maar 
vooral ook koud in Kosovo. Wat is het 
mooi om niet alleen Licht uit te stralen, 
maar ook warmte te geven door 
houthulp te verlenen aan gezinnen die in 
de kerk komen. Ook is er een nieuw 
project om de erbarmelijke woonom-
standigheden van een gezin uit het 
Romadorp te veranderen. We hopen een 
houten onderkomen, waar ze nu in 
wonen, op te knappen zodat ze een 
stenen huis kunnen betrekken. De 
verbazing, opluchting en dankbaarheid 
die op hun gezichten te zien was toen 
we het nieuws brachten dat er genoeg 
geld was voor de verbouwing, zullen we 
niet snel vergeten. 
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500 jaar reformatie 



Wat is het een bemoediging om te weten dat Jezus is geboren, als 
Licht in de nacht en als Redder voor de wereld. Ook in het nieuwe 

jaar kunnen we hieraan vasthouden; Gods rijk komt dichterbij! 

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 feestelijke 

opening van de 
geitenboerderij.  

• Bid voor de winterhulp die we 
als kerk zullen geven.  

• Dank voor het bezoekwerk. 
Bid dat de interesse in het 
persoonlijke leven tot zegen 
zal zijn. 

• Bid voor Gazmends 
gezondheid en 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 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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Gezelligheid tijdens de kinderclub 

Eén van de jongeren die ons vervangt tijdens 
onze afwezigheid bij de kinderclub 

Geitenboerderij officieel geopend 

Licht in de duisternis 
We zien uit naar kerst! We 
organiseren voor de kinderen en 
de jeugd een speciale kerstavond. 
Ook zullen we met christenen 
vanuit Peja en omgeving een 
gezamenlijke kerstdienst hebben.  
 
We hopen dat we het Licht dat 
door de geboorte van Jezus in 
deze wereld is gekomen mogen 
uitstralen en dat mensen mogen 
ontdekken waar eeuwige redding 
te vinden is. We willen jullie 
gezegende kerstdagen toewen-
sen en Gods Licht voor 2018.  
 
Houd onze site in de gaten voor 
onze jaarlijkse kerstgroet. 
 

www.lubbersinkosovo.nl  
 

Hartelijke groet vanuit Kosovo, 

Rik, Machteld,  

Wieke , Giske en  Jitse 

Vanuit de TFC 
Vanuit een vaak regenachtig maar veel minder koud Nederland zijn 
onze gedachten regelmatig bij het belangrijke werk van Rik en Machteld 
in Kosovo. Zeker ook in de koude wintermaanden, waarin zovele 
mensen daar in moeilijke omstandigheden verkeren. We wensen Rik en 
Machteld veel zegen op hun werk! 
Dit jaar verkopen we geen oliebollen op oudejaarsdag. Dus wilt u toch 
uw bolletjes kopen, dan zult u moeten uitwijken naar een ander 
verkooppunt. 
In januari zal er weer een gebedsavond gehouden worden, de datum is 
nu nog niet bekend. 
Ook wij wensen u alvast gezegende feestdagen en alle goeds voor 
2018 toe! 
 

Hartelijke groet, De TFC. 

Het huisje in het Romadorp  
wat opgeknapt gaat worden 
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