
‘In het donker van de kerstnacht 
heeft zich een licht verspreid. 

Het Kind dat in de wereld kwam, 
omstraalt ons door de tijd.’ 

 

(Coby Poelman- Duisterwinkel) 

Hier in Kosovo is weinig tot geen 
straatverlichting en er lopen veel honden 
op straat die op zoek zijn naar iets te 
eten. Jullie kunnen je daarom voorstellen 
dat we, als het donker begint te worden, 
het liefst snel naar binnen gaan. Wat een 
prachtig beeld schetst dan het 
bovenstaande gedicht…Gods licht blijft 
schijnen, ook als het in de wereld heel 
duister is. Lees in deze nieuwsbrief ook 
weer over bijzondere lichtpunten! 
 
God laat niet los… 
We willen als eerste het jeugd- en 
kinderwerk onder jullie aandacht brengen. 
Wat blijft het fantastisch om de kinderen 
naar de bijbelverhalen te zien luisteren en ze 
vol overgave te horen zingen over Jezus. 
Dat het kinderwerk erg belangrijk is, 
ontdekten we kortgeleden weer. Een 
onbekende man kwam zomaar tijdens een 
kerkdienst de kerk binnen. Hij was ooit als 
kind bij de kinderclub geweest. Inmiddels is 
hij getrouwd en wordt hij in maart vader van 
zijn derde kindje. Jaren later had het 
Evangelie hem nog steeds niet losgelaten en 
heeft hij de stap naar de kerk gezet. Hij doet 
nu actief mee met de wekelijkse 
ontmoetingen en de discipelschapstraining 
waar Rik leiding aan geeft. Hij is zó blij dat 
hij Jezus persoonlijk mag kennen, ondanks 
dat het niet makkelijk voor hem is, omdat hij 
de enige christen binnen zijn gezin is. Maar 
hij vertrouwt erop dat God hem helpt en 
kracht geeft om een licht te zijn voor 
anderen!  
 
God is goed, Hij zorgt voor mij! 
Onderstaande tekst is overgenomen uit het 
GZB-dagboekje Een handvol koren waar 
Machteld haar bijdrage aan heeft geleverd 

Lieve familie en vrienden, 

voor de stukjes voor jongeren. We laten het 
in deze nieuwsbrief bij één verhaal. Om de 
andere verhalen te lezen, raden we aan het 
dagboekje te kopen. Ook hopen we door het 
delen van het verhaal van Nushja dat het 
vrouwenwerk dat Machteld doet in jullie 
gebed wordt meegenomen. 
 
Wekelijks bezoek ik vrouwen in de buurt en 
in de stad. Vandaag zijn we op bezoek bij 
Nushja (spreek uit: noesja), een bejaarde 
vrouw die onze kerk trouw bezoekt. We 
stappen een klein, slecht geïsoleerd huisje 
binnen en worden gastvrij binnengehaald. 
Het weinige hout dat ze hebben, wordt benut 
om de kachel nog wat meer op te stoken. Er 
lopen enkele kinderen om ons heen omdat, 
naar Kosovaars gebruik, twee zoons met 
hun vrouwen en kinderen bij hun moeder 
wonen. Nushja heeft de oorlog meegemaakt 
en is toen tijdelijk met haar gezin 
weggevlucht uit Kosovo. Ze heeft haar man 
verloren en heeft dagelijks medicijnen nodig 
die ze zelf moet betalen. Ze is als enige uit 
haar gezin christen. Nu zou je denken dat ze 
de hele dag verdrietig voor zich uit zit te 
staren. Dit is juist niet het geval; ze prijst God 
door naar boven te wijzen en te zeggen:‘God 
is goed, Hij zorgt voor mij!’ 
 
Vooruit met de geit! 
Ja, ja… na een intensief traject van 
voorbereidende werkzaamheden, project-
plannen schrijven, budgetteringen en heel 
wat gesprekken met verschillende instanties 
is het dan eindelijk zover: de bouw van de 
geitenboerderij is gestart. Dit project is een 
samenwerking tussen New Day Impact en 
onze lokale kerk. Rik heeft, met zijn 
achtergrond vanuit het bedrijfsleven, veel 
voor dit project mogen betekenen en zal er 
als adviseur en schakel tussen Nederland en 
Kosovo voorlopig bij betrokken blijven.  
 
Samen met enkele vertegenwoordigers van 
New Day Impact is eind oktober symbolisch 
een ‘eerste schep’ in de grond gestoken. 
Begin november zijn we begonnen met de 
bouw van de geitenstal. Esat Kica (tweede 
voorganger en diaken van onze kerk) zal, in 
samenwerking met een bestuur dat gevormd 
is uit leden van onze lokale kerk, deze 
boerderij gaan leiden. En door middel van 
werkvoorziening, financiële middelen en de 
verspreiding van biologische producten 
willen we behoeftige mensen helpen. We 
zien ernaar uit dat volgend voorjaar de 
eerste geiten rondlopen op ‘onze’ boerderij!  
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Creativiteit bij de kinderclub 



Hij is zó blij dat hij Jezus persoonlijk mag kennen, 
ondanks dat het niet makkelijk voor hem is, omdat 
hij de enige christen binnen zijn gezin is. Maar hij 
vertrouwt erop dat God hem helpt en kracht geeft 

om een licht te zijn voor anderen!  
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 en bid voor het kinderwerk. 

 Dank en bid voor de 
geitenboerderij. 

 Bid voor de persoonlijke 
ontmoetingen met vrouwen. 

 Bid voor de TFC en het vinden 
van huisvesting tijdens ons 
werkverlof.  

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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De ‘eerste schop’ in de grond 

Voedselpakket brengen bij Nushja 

Groep uit Nederland komt klussen 

Vanuit de TFC 
Misschien zat u er al op te wachten: 
we zijn weer gestart met de voor-
bereidingen voor onze jaarlijkse 
oliebollenactie. De commissie 
draait alweer een poosje op volle 
toeren! 
 

Elk jaar doen we ons best om de 
lekkerste oliebollen te bakken en dit 
jaar zullen ze weer nét even wat 
lekkerder zijn dan voorgaande 
jaren! Houd u de site in de gaten; 
begin december zal de bestel 
informatie daarop komen te staan. 
Ook het Huizer Kerblad zal in 
december bestelbonnen en info 
bevatten. We hopen dat u weer 
massaal zult bestellen! 
 

Alvast hele fijne dagen gewenst en 
een zegenrijk nieuw jaar! 
 

Hartelijke groet, De TFC. 

Licht in de duisternis 
We zien uit naar kerst! We organiseren voor de kinderen en de jeugd een 
speciale avond. 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. We willen jullie 
gezegende kerstdagen toewensen. Houd onze site in de gaten voor onze 
jaarlijkse kerstgroet. www.lubbersinkosovo.nl  
 
Hartelijke groet vanuit Kosovo!  Rik, Machteld,  

Wieke , Giske en  Jitse 

Verlof 
Op DV zaterdag 11 maart 2017 zal de GZB-dag plaatsvinden. Hierbij hopen wij 
aanwezig te zijn in verband met het bezoek van Esat Kica aan Nederland. 
Aansluitend zullen we tot DV 9 juni 2017 voor ons werkverlof in Nederland zijn. 
We zullen presentaties geven van DV maandag 27 maart tot en met vrijdag 7 
april 2017. Hierover kan contact worden opgenomen met de GZB. 
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