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Familie van der Maas
Theologisch onderwijs in Albanië

Vanaf de zomer van 2017
zullen we voor een aantal
jaren in Albanië gaan wonen en werken. We voelen
ons geroepen om de kerken in Albanië te ondersteunen met theologisch
onderwijs. De uitzending is
in samenwerking met de
GZB. De missie van de
GZB is “om mensen wereldwijd te kunnen bereiken
met het Evangelie, zodat
zij leven zoals God bedoelt”.

Vanaf 1967 gold Albanië
zelfs als het eerste atheïstische land. Alle vormen van religie waren
verboden. Er was strenge controle en als je
toch een bijbel of een
koran bezat, werd je verbannen of geëxecuteerd.
In de jaren ’90 is dit regime in Albanië veranderd
en is het weer toege-

staan om te geloven.
Grieks-Orthodoxe en
Rooms-Katholieke kerken werden herbouwd.
Kleine protestantse gemeenten ontstonden.
Momenteel zijn er ongeveer 300 protestantse
kerken. Deze kerken
hebben dringend behoefte aan goede leiders
en theologische training.

Atheïsme

Onze missie
We gaan samenwerken met
de Albanese Evangelische
Alliantie (VUSH), die alle protestantse kerken en organisaties in Albanië vertegenwoordigt. Samen met de VUSH
zullen we trainingsprogramma’s ontwikkelen om de gemeenteleden en kerkleiders te
trainen, zodat ze nog beter in
staat zullen zijn om hun werk
te kunnen doen en zo de Albanese bevolking kunnen dienen.
We willen tijdens ons werk en
verblijf in Albanië graag ontdekken wat wij (en de Nederlandse kerken) kunnen leren
van de Albanezen als het
gaat om de relevantie van het
christelijk geloof in een multireligieuze samenleving.

Albanië is een arm land. In
de vorige eeuw was het
streng communistisch. Dictator Enver Hoxha liet miljoenen bunkertjes bouwen,
omdat hij bang was voor
een westerse inval.
In Albanië staan nog steeds bunkertjes

Onze familie
Ons gezin bestaat uit Dineke, Aad,
Chris (14) en Joseph (10).
Voor Aad is Albanië bekend terrein.
Hij werkte in de jaren ’90 al geruime
tijd in Albanië. Zijn achtergrond is
theologie en maatschappelijk werk.
In de afgelopen jaren werkte hij afwisselend in de hulpverlening en
het onderwijs. Dineke was werkzaam in de gezondheidszorg en
hulpverlening. Van 2004 tot 2010
hebben we als gezin in NoordGhana gewoond, waar Aad kerkleiders heeft getraind.

Voor onze jongens is het uiteraard
een grote stap om naar Albanië te
gaan. Zij zullen lessen volgen op de
internationale school Gjerasim Qiriazi in Tirana, waar we ook gaan
wonen.
Sinds 2010 wonen we in Waddinxveen, waar we verbonden zijn aan
de Protestantse gemeente De
Rank. We zijn dankbaar dat deze
gemeente ons het vertrouwen en
de steun geeft om dit werk in Albanië te gaan doen.

Voorbereidingen
Sinds 1 februari zijn we in dienst bij
de GZB. We volgen daar een voorbereidingstraject, samen met nog 3
andere zendingswerkers. Allerlei
onderwerpen komen aan de orde.
We besteden veel tijd aan taalstudie. Albanees is een ingewikkelde
taal. We hebben les van een Albanese docente die al jaren in Nederland woont. Wat zijn er veel uitzonderingen in de Albanese grammatica! Hopelijk zullen we niet teveel
domme fouten maken als we straks
in Albanië met mensen in gesprek
gaan.

We leren ook over Interculturele
Communicatie. Wat zijn de normale
omgangregels in de Balkan en hoe
gaat men bv. om met machtsverhoudingen?

len, geweld of afpersing. We hopen
het nooit mee te maken natuurlijk,
maar het is goed om ongeveer te
weten wat je het beste wel of niet
kunt doen.

Daarnaast is er aandacht voor
praktische kanten: Een uitgebreide
EHBO training, zodat we bij ongelukken niet in paniek hoeven raken.
Medische hulp zal namelijk niet altijd zo snel voor handen zijn, zoals
in Nederland. Via een 2-daagse
agressietraining zijn we voorbereid
op lastige situaties, zoals overval-

Thuisfrontcommissie
Om de betrokkenheid bij onze uitzending levend te houden is er een
Thuisfrontcommissie (TFC) opgericht met mensen uit onze thuisgemeente “De Rank” te Waddinxveen.
De TFC vraagt aan de kerk, familie
en vrienden om meeleven, gebed
en financiën voor ons werk.

Joanneke Anker
René Tromp
Nan Vroegindeweij
Jelle Minnema

In de TFC zitten de volgende mensen:
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Simon Supusepa
Heleen Zandbergen
Teunie de Kruijf
Arjan Berkouwer

Waarom de zending in?
“Waarom gaan jullie eigenlijk naar
Albanië? Is het wel verstandig om
zo’n stap te zetten? Ook in Nederland zijn er toch mogelijkheden genoeg om over je geloof te vertellen?
En realiseren jullie wel wat dit voor
jullie kinderen kan betekenen?”
In de afgelopen weken hebben we
regelmatig over dit soort vragen
gesproken. Met andere zendingswerkers tijdens de lessen over missiologie. Of tijdens presentaties die
we gaven in kerken, jeugdgroepen
en Bijbelkringen. Het zijn vragen
die te maken hebben met motivatie,
keuzes en roeping. Soms lastige
vragen, waar we zelf ook niet altijd
pasklare antwoorden op hebben.

De Grote Opdracht is
niet bedoeld als een optie om over na te denken. Het is een opdracht om uit te voeren.
J. Hudson Taylor
Een Bijbeltekst die voor ons belangrijk is, staat in Handelingen 1:8:
"Wees mijn getuigen in Jeruzalem,
Judea, Samaria en tot het einde der
aarde".
Dit waren de laatste woorden van
Jezus voordat Hij terugging naar de
hemel. In deze tekst zie je heel duidelijk dat getuigen dichtbij begint.
Jeruzalem kun je zien als je eigen
woonwijk, buurt of stad. Maar daar
blijft het niet bij. Het gaat verder:
Judea, de regio, de provincie. Daarna komt ook Samaria in beeld, de
buurprovincie. Een gebied met een
andere cultuur en religie. Ook daar
mogen de woorden van God klinken. En tenslotte mogen we nog
verder gaan, zelfs tot “het einde
van de aarde”.

Sponsorfietstocht
Op zaterdag 1 juli is er een sponsor
-fietstocht in Waddinxveen t.b.v. het
werk in Albanië. Voor meer info en

Deze tekst is dus een aansporing
om niet alleen dichtbij te getuigen
en te dienen, maar ook bewust erop uittrekken naar gebieden verder
weg.
We zijn dankbaar dat ook anderen
die roeping hebben gevolgd, zodat
het evangelie eeuwen geleden naar
Nederland is gekomen.
We hopen dat we door onze uitzending naar Albanië met elkaar nog
beter realiseren wat zending ons te
zeggen heeft. Dat we bv. ook kunnen leren van Albanese christenen
hoe zij omgaan met hun positie in
een samenleving die gekenmerkt
wordt door islam, postcommunisme
en armoede. Zending? Inderdaad,
het is niet iets wat je zomaar doet.
Maar we zien het als een voorrecht
om op deze manier betrokken te
zijn bij Gods wereldwijde werk.

Niemand heeft het
recht om het evangelie
twee keer te horen, zo
lang er nog mensen
zijn die het nog nooit
hebben gehoord.
Oswald J. Smith

opgave, zie www.gzb.nl/ famvdmaas en klik op Blog. Wie doet er
mee aan deze sportieve uitdaging?

Uitzenddienst
Op D.V. zondag 2 juli a.s. zal de
uitzenddienst gehouden worden.
De dienst begint om 10.00 uur.
Locatie: Coenecoopcollege
Oude Dreef 6,
2741 SR Waddinxveen.
Tijdens deze dienst zal nagedacht
worden over de betekenis van zending voor de gemeente.
Ook zal uiteraard gebeden worden
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om een zegen voor ons werk in Albanië. U bent van harte uitgenodigd
om deze dienst bij te wonen. De
collecte is bestemd voor het werk
in Albanië.
Als u niet in de gelegenheid bent
om te komen, dan kunt u de dienst
beluisteren via Kerkomroep.nl
(zoek naar: PKN De Rank, Waddinxveen)
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Meeleven
U kunt ons werk in Albanië mogelijk maken door bij ons betrokken
te zijn door uw meeleven, meebidden en meegeven:
Meeleven
Via deze nieuwsbrief en de website www.gzb.nl/famvdmaas willen
we u op de hoogte houden van
onze contacten met de kerken
in Albanië. Regelmatig zullen we
een nieuwe blog of foto's plaatsen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan bij de Thuisfrontcommis-

sie, of via de genoemde website.
Daar kunt u zich ook aanmelden
voor de weblog.
Meebidden
We geloven dat ons werk in Albanië van waarde en betekenis is als
het gedragen wordt door gebed.
Wilt u meebidden en danken voor
de mensen in Albanië, ons werk
en leven in Albanië? Meld u dan
aan voor de gebedsmail via de
genoemde website. Wij sturen u
dan regelmatig nieuwe gebedspunten toe.

Meegeven
Door uw financiële bijdrage maakt
u ons werk in Albanië mogelijk.
Kijk op de genoemde website en
klik op Klik op de button rechtsboven op deze pagina of maak uw
bijdrage rechtstreeks over op
IBAN NL91 INGB 0690 7624 45
t.n.v. GZB Driebergen, o.v.v. TFC
Aad en Dineke van der Maas.
Giften zijn - fiscaal aftrekbaar.
Het doen van en meerjarenschenking is ook mogelijk.

Gebedspunten
- dank voor de fijne thuisfrontcommissie (TFC) en voor hun
inzet. Gebed voor Gods wijsheid
en inspiratie bij hun taken.
- gebed voor de (uitgestelde) verkiezingen in Albanië op 25 juni.
Er is veel onrust bij de politieke
partijen. Bid dat het vredig mag
verlopen. Bid voor een nieuwe
regering die in eerste plaats oog
en hart heeft voor de bevolking.
- gebed voor de opbouw van een
goed contact met de werkpartner
VUSH (evangelische alliantie)

In de mei vakantie zijn Aad, Chris en een vriend een paar dagen naar
Tirana geweest. Hier staat Chris voor zijn toekomstige school.
We zijn heel blij dat we vlak bij deze school een huis kunnen huren.

Colofon

Info en contact:

Aad en Dineke van der Maas worden in de zomer van 2017 door de
GZB en vanuit PKN De Rank te Waddinxveen uitgezonden naar
Albanië t.b.v. theologisch onderwijs.

Thuisfrontcommissie:
tfcfamvdmaas@yahoo.com

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief.
Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed!
U kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over
te maken op bankrekeningnummer IBAN NL91INGB0690762445 t.n.v.
GZB Driebergen o.v.v. TFC Aad en Dineke van der Maas.
Dank voor uw onmisbare steun!
Voor adreswijzigingen en overige informatie:
GZB, Postbus 28, 3970 AA Driebergen
0343-512444, info@gzb.nl, www.gzb.nl

Website:
www.gzb.nl/famvdmaas
Email:
aadvandermaa@yahoo.com
Facebook:
Famvd MaasinAlbanië

