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Enthousiaste christenen in Albanië
Albanië heeft een communistisch verleden.
Religie was streng verboden. Albanië werd in
1967 zelfs uitgeroepen tot eerste atheïstische
staat ter wereld. Sinds 1991 is religie weer
toegestaan. Het land kent nog steeds heel
weinig christenen, maar wat opvalt is hun
enthousiasme en bevlogenheid. Mensen die
tot geloof komen delen dat met iedereen die
het maar horen wil en hebben honger naar
meer bijbelkennis.

Doordeweeks en
op zondag zijn er
bijeenkomsten in de
nieuwe gemeente in
Mushqeta.

De kerk begint
opnieuw in Albanië
Het is ongeveer een halfuur
rijden van de hoofdstad
Tirana: het Albanese dorp
Mushqeta. Langs de hoofdweg door het dorp staat een
voormalig restaurant. Een
paar jaar geleden begonnen
Maarten en Gerdien Blom op
deze plek met een gemeentestichtingsproject . Nu is het
restaurant een kerk.

E

lke zondagochtend komt
er een groep
mensen samen
en doordeweeks
zijn er bijbelstudies en activiteiten voor
vrouwen en kinderen. De
gemeente groeit. We maken
kennis met een paar gemeenteleden.
Ela (36), moeder van drie
kinderen, was moslim, maar
kreeg een paar jaar geleden
een Bijbel van haar tante.
Ela ging erin lezen en vroeg
haar tante soms wat dingen
betekenden. Totdat ze haar
uit het oog verloor en er

Erges (19) kan ontzettend
goed voetballen. Tijdens een
voetbaltoernooi raakte hij aan
de praat met iemand uit de
gemeente van Mushqeta. “Kom
ook ’s kijken”, zei die. Erges ging
en werd al meteen de eerste
keer geraakt door wat hij
hoorde. Nu is hij christen. Zijn
familie en vrienden snappen er
niks van. Z'n vader is boos, en
bang dat Erges nu voor de kerk
gaat in plaats van voor zijn
voetbalcarrière. Natuurlijk is
dit moeilijk voor Erges. Maar in
zijn nieuwe gemeente wordt
hij bemoedigd. En hij bidt of
zijn familie en vrienden God
ook mogen leren kennen.

Mosa (40) heeft een moeilijk
leven. Haar man is zwaar
verslaafd aan drank. Daarom
staat Mosa er alleen voor in
haar gezin met drie dochters.
Mosa is deelnemer van het
vrouwenproject dat Gerdien
in Mushqeta heeft opgezet.
Daar heeft ze voor het eerst
over God gehoord. Sinds Kerst
komt Mosa naar de kerk.
Het geloof heeft haar leven
veranderd. “Ik had veel last van
angsten”, zegt ze. “Nu weet ik
dat ik daarmee naar God kan.
Ik was altijd negatief, maar
nu ik christen geworden ben,
weet ik ook wat blijdschap en
vertrouwen is.”
Maarten en Gerdien Blom
kijken dankbaar terug op de
afgelopen tijd. Er zijn veel
mensen op hun pad gekomen.
Wilt u bidden voor de nieuwe
gemeente in Mushqeta en
voor Maarten en Gerdien en
hun kinderen?

niemand meer was die haar
de Bijbel kon uitleggen. Maar
een jaar geleden zei iemand
tegen Ela: “Volgens mij is er
een nieuwe kerk met mensen
van jouw geloof”. Het was
de gemeente van Mushqeta.
Voor Ela was dit een wonder.
Ze komt elke zondag naar de
kerk en geniet van het samen
zingen, bidden en bijbel
lezen. Ze hoeft niet langer
in haar eentje te geloven!

Byblom.nl
Albanese vrouwen hebben het niet makkelijk. Om hen uit hun isolement te halen,
zelfvertrouwen te geven en een eigen inkomen te laten verdienen, is Gerdien een
vrouwenproject gestart. De leuke en professionele fairtradeproducten zijn nu via
de GZB met korting te koop. Kijk op facebook.com/byblomdesign of stuur een
mail naar byblom@gzb.nl

Kom naar de
GZB-dag!
De gemeente in Musqheta is een van de
gemeentestichtingsprojecten van de Gospel
of Christ Church in Tirana, partnerkerk van
de GZB. Het predikantenechtpaar van deze
gemeente, Akil en Lindita Pano, zijn te gast op
de GZB-dag op 11 juni in Gorinchem. Kom
luisteren naar hun inspirerende verhaal!

