
TIRANA - Allereerst de hartelijke 
groeten van ons vijven uit Albanië! 
Het is vanwege diverse redenen al 
een hele tijd geleden dat onze laat-
ste nieuwsbrief is verschenen, daar-
om tijd om u/jou in deze nieuws-
brief op de hoogte te brengen hoe 
het met ons gaat. 
De school van onze kinderen is ge-
lijk met de scholen in Nederland 
begonnen. Ook Jeftha zit nu op de 
GDQ en daardoor is er een nieuwe 
fase aangebroken. ’s Ochtend zijn 
we rond 08.00 uur op school en om 
15.30 uur halen we ze weer op. 
Door het drukke verkeer komt daar 
zowel op de heen als terugreis nog 
wel minimaal 30 minuten reistijd 
bij. De kinderen hebben het enorm 
naar hun zin en zijn heel blij dat de 
lange, lange, lange vakantie voorbij 
is! 
 
De zomervakantieperiode voor hen 
begon met 3 weken gewoon thuis. 

In die periode zijn wij zelf bezig geweest 
met het voorlopig afronden van de taal-
studie en zijn we vooral druk geweest 
met het voorbereiden van de aanvraag 
voor de verlenging van de verblijfsver-
gunning. De eerste verblijfsvergunning 
van een jaar liep af in augustus en dus 
hebben we nu de aanvraag gedaan voor 
de volgende periode van 2 jaar, langer 
kan niet op dit moment. 
 
Begin juli kwamen we naar Nederland 
voor vakantie en verlof. We kijken terug 
op een mooie tijd waarin we bemoedigd 
zijn door de vele ontmoetingen. De kin-
deren zijn de eerste twee weken naar 
hun oude school in Voorthuizen ge-
weest. Zij vonden het ontzettend leuk 

om weer een aantal weken bij hun 
vrienden in de klas te zitten.  Het gaf 
ons de tijd om overdag de nodige regel
- en overlegzaken te regelen (bv. met 
GZB) en mensen te ontmoeten. Ook 
was er natuurlijk volop tijd voor het 
ontmoeten van familie/vrienden en 
genoten we van een familiedag en een 
familieweekend. 
 
In onze thuisgemeente Voorthuizen 
hebben we op twee zondagen in diver-
se diensten kunnen vertellen over ons 
eerste jaar in Albanië. We kijken ook 
terug op ontzettend leuke en bemoe-
digende ontmoetingen met onze TFC 
en de (delegaties van) zendingscom-
missies van onze Deelgenoten. We zijn 
dankbaar voor hun inzet, meeleven en 
creativiteit om ons werk mogelijk te 
maken! 
De laatste week van ons verblijf in Ne-
derland hebben we echt als vakantie 
ervaren. Geen afspraken en daardoor 

      Robert & Danja Duits    
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EEN BEWOGEN ZOMER (VERVOLG) 

afgelopen jaar is er een goede band tussen 
onze gezinnen gegroeid.  
 
We waren daardoor direct betrokken bij de 
familie Blom na het overlijden van Miriam. 
Intens verdrietig. Na het overlijden volgden 
dagen met verdriet en rouw. Daarbij kwam 
later nog de zorg bij voor 2 andere kinde-
ren van hen die ook ziek werden en met 
spoed opgenomen werden in het zieken-
huis. Het waren zeer hectische, emotionele 
en inspannende dagen. Te midden daarvan 
ervoeren we Gods zorg en trouw, o.a. door 
de natuur heen. Een aardbeving en regen-
boog, waar we eerder in een blog over 
schreven, bevestigden op een hele indruk-
wekkende manier Gods trouw. 

hadden we de mogelijkheid om heer-
lijk even als gezin uit te rusten in Ne-
derland. Toen brak natuurlijk het mo-
ment van afscheid nemen aan, we 
merkten dat dat zowel voor ons als 
voor de kinderen goed ging. We had-
den een goede vlucht naar huis en we 
werden opgehaald en thuisgebracht 
door onze pastor Ergest. 
 
De eerste dagen was het weer even 
wennen aan de taal, de temperatuur 
enzovoorts. Al snel voelde het weer 
normaal. De kinderen speelden weer 
met hun eigen speelgoed en er werd 
gespeeld met onder andere de kinde-
ren van Maarten en Gerdien Blom. Een 
week na onze thuiskomst gingen we op  
maandag zwemmen met de familie 
Blom en gingen we vrolijk uit elkaar. 
Vanaf de woensdag daarna is er zoals 
jullie gehoord hebben ontzettend veel 
gebeurd. 
 
Miriam Blom overleed onverwacht op 
8 augustus op 6-jarige leeftijd. In het 

Na overleg met de GZB werd besloten 
dat we als gezin tijdelijk naar Neder-
land zouden gaan.  
 
Na de begrafenis van Miriam zijn we 
onze plannen gaan maken voor terug-
keer en zo zijn we op vrijdag 24 augus-
tus weer naar Albanië teruggevlogen 
om zo ook de start op school van onze 
kinderen (vanaf 27 augustus) mee te 
kunnen maken. 
Inmiddels is ook de familie Blom weer 
naar Albanië teruggekeerd. Hun kinde-
ren zijn direct weer gestart op school. 
Ook de vrouwenreis van de GZB heeft 
hen in september bezocht. 
 
Ondertussen hebben we onze verblijfs-
vergunning verlengd en zitten we nu in 
een proces van diploma-erkenning en 
registratie in Albanië. 
De activiteiten in de kerk hebben de 
maand augustus stil gelegen en zijn nu 
weer begonnen. De tieners zijn enthou-
siast om elkaar weer regelmatig te ont-
moeten (oa Bijbelstudie en club). 

AFSCHEID VAN SWISS FOUNDATION FOR INNOVATION 

de organisatie, zodat op de missie van ERA 
‘Saving Lives’ nog beter uitgevoerd kan 
worden. Robert heeft daar ook in meege-
dacht en gewerkt en heeft trainingen gege-
ven aan een aantal teamleden van de ERA.  
We merkten echter dat binnen de SFI er 
voor ons beiden onvoldoende mogelijkhe-
den waren om onze uitzending verder 
vorm te geven. In het afgelopen jaar heb-
ben we gewerkt aan een netwerk in Alba-
nië. Robert kreeg goed contact met twee 
fysiotherapeuten van de ABC kliniek, een 

In 2017 zijn we door de GZB uitgezon-
den naar Albanië om daar het Evange-
lie te delen zowel in Woorden als da-
den. Naast onze taalstudie hebben we 
in het afgelopen jaar meegewerkt in de 
projecten van GZB-partnerorganisatie 
Swiss Foundation for Innovation (SFI). 
Op diverse manier hebben we daar 
onze bijdrage aangeleverd. Danja heeft 
samen met de leidinggevende van de 
Emergency Response Albania (ERA) 
gewerkt aan het kwaliteitssysteem van 

christelijk gezondheidscentrum in Tira-
na. Ook Danja had inmiddels contacten 
opgebouwd met een aantal mensen die 
als zendeling betrokken zijn bij het 
werk van de ABC kliniek.  
Na diverse gesprekken, hebben we met 
de GZB besloten om onze werkzaamhe-
den bij de SFI te gaan afronden en de 
mogelijkheden voor samenwerking  
met de ABC kliniek te gaan onderzoe-
ken. 

SAMENWERKING ABC KLINIEK 

De ABC kliniek heeft 3 aandachtsgebieden:  
1). Healthcare: Zorg in het gezondheidscen-
trum door dokters, verpleegkundigen en 
fysiotherapeuten. 
2). Medical Education: Albanese dokters, 
verpleegkundigen en fysiotherapeuten 
worden door buitenlandse zendelingen en 
zo mogelijk Albanezen getraind en opgeleid 
om hoogwaardige zorg te kunnen leveren. 
3). Community Health: Gratis medische 
zorg leveren in diverse (kwetsbare) ge-
meenschappen, zoals Romawijken, wees-

De ABC kliniek, in het Albanees,  
‘Qendra Shëndetsorë ABC’, is in 1994 
door een aantal Amerikaanse zendelin-
gen gestart. De focus lag daarbij in de 
eerste jaren op de medische hulp voor 
Albanezen, maar ook voor de vele zen-
delingen in Albanië. In de loop der ja-
ren is de ABC kliniek een bekend be-
grip geworden in Albanië. Ondanks 
haar beperkte omvang staat de kliniek 
goed bekend vanwege de eerlijke en 
hoogwaardige zorg die geleverd wordt. 

huizen, cursussen voor (jonge) moe-
ders enz. 



SAMENWERKING ABC KLINIEK 

Engelse dokter en 1 Amerikaanse fysiothe-
rapeute die door hun kerk of organisatie 
naar Albanië zijn uitgezonden.  

De staf bestaat uit Albanese christe-
nen , artsen, verpleegkundigen en een 
fysiotherapeute welke in de afgelopen 
jaren door buitenlanders zijn opgeleid.  
Er is echter een (nieuwe) fase aange-
broken waarin deze Albanezen hun 
kennis en ervaring met andere Albane-
zen delen en hen opleiden.  
Deze manier van leren die door ons als 
Nederlanders heel gewoon wordt ge-
zien, is in Albanië verre vanzelfspre-
kend. 
Als zendingswerkers werken in de kli-
niek op dit moment 1 Ierse dokter, 1 

Na een periode van kennismaking, ge-
sprekken en meekijkmomenten is door 
de GZB besloten onze uitzending voort 
te zetten bij de ABC kliniek.  
Hierdoor kan de GZB onder andere 
bijdragen aan de ondersteuning van 
lokale kerken en mensen in de marge 
van de samenleving. 
 
Hiernaast zit u een foto van de voorzij-
de van het gebouw. Voor meer infor-
matie over de ABC kliniek: 
www.abchealth.org 

TAKEN BIJ DE ABC KLINIEK 

deerde fysiotherapeuten. In juni en juli 
hebben de basistrainingen plaatsgevonden 
en daar bleek opnieuw de enorme nood-
zaak van praktische training. Zoals we al 
eerder weleens geschreven hebben, is het 
Albanese systeem zeer theoretisch inge-
steld en is er nauwelijks ruimte voor het 
trainen van vaardigheden. Het was voor de 
deelnemers aan deze trainingen een hele 
verandering om vragen te mogen stellen 
en voor het eerst met elkaar als proefper-
soon vaardigheden te oefenen! 
 
Omdat we de trainingen vanwege ruimte-
gebrek niet in de ABCkliniek kunnen orga-
niseren zoeken we op dit moment nog een 
geschikte locatie. Een ruimte waar we de 
trainingen kunnen geven, maar ook op 
gezette tijden gedurende de week beschik-
baar zijn voor de studenten voor fysiothe-
rapeutische vragen en vaardigheden, maar 
ook voor het bouwen aan een relatie/

Robert zal als fysiotherapeut deel gaan 
uitmaken van het behandelende team 
van de kliniek en op een aantal mo-
menten in de week patiënten gaan 
behandelen samen met een of meer-
dere Albanese fysiotherapeuten om 
hen verder te trainen qua praktijkvaar-
digheden. Om formeel dit te mogen 
doen, loopt op dit moment de proce-
dure van diploma-erkenning 
(Nederlandse naar Albanese systeem) 
en van het aanvragen van de officiële 
licentie (vergelijkbaar met BIG-
registratie in Nederland). Al met al zal 
daar nog wat tijd overheen gaan, maar 
dat is geen reden om al (legaal) aan de 
slag te gaan onder ‘supervisie’ van een 
van zijn collega’s.  
 
Daarnaast hopen we vanaf oktober 
aan de slag te gaan met doorlopende 
trainingsprogramma’s voor Albanese 
fysiotherapiestudenten en afgestu-

discipelschap binnen onze doelgroep.  
Daarnaast zijn er ook diverse projecten 
waar de fysiotherapeuten bij betrokken 
zijn. Een voorbeeld is een weeshuis in 
de stad Elbasan (40 km ten zuiden van 
Tirana) waar iedere dinsdag de fysio-
therapeuten naar toe gaan om de 
baby's motorisch uit te dagen en zich te 
helpen ontwikkelingen.  
 
Ook voor Danja zijn er als arts diverse 
taken die zij in de komende periode zal 
gaan oppakken. Mogelijkheden zijn er 
op het gebied van kwaliteitsmanage-
ment en medische onderwijs. Verder 
zal de komende tijd haar inzet en ta-
kenpakket zich verder moeten ontwik-
kelen. Wordt vervolgd.   

MUZIEKLES DANJA 

een gezin dat de financiële middelen niet 
heeft om hun kind naar een dergelijke op-
vang te brengen. De kopshti groeit voor-
zichtig en we verwachten dat de muziek zal 
bijdragen aan de ontwikkeling van deze 
kinderen! 

Danja is door onze kerk gevraagd om 
muziekles te komen geven op de 
kopshti (voor kinderen van 3-6 jaar) 
die afgelopen voorjaar door de kerk is 
geopend. Op deze christelijke kopshti 
zal ze op de maandag en vrijdag met 
de kinderen gaan zingen en muziek 
maken. Een mooie manier om bij te 
dragen aan de ontwikkeling van deze 
kinderen die soms in een erg lastige 
omgeving opgroeien.  
Het mooie van de kopshti Am-El is dat 
van iedere 10 kinderen er een 1 gratis 
is. Het gaat dan bijvoorbeeld om een 
kind met een Roma-achtergrond of uit 

Op D.V. zondag 14 oktober vieren we 
als kerk in Kombinat het 25-jarig be-
staan van deze kerk. 25 jaar geleden, 
kort na de val van het communisme, 
werd deze kerk gesticht door Ameri-
kaanse zendingswerkers. En al die tijd 
is het Evangelie dus in de wijk present 
in woorden en in daden! We hopen bij 
gunstige weersomstandigheden een 
dienst op de straat voor de kerk te hou-
den! 

DE KERK IS JARIG! 

http://www.abchealth.org


DANK - EN GEBEDSPUNTEN 
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MEELEVEN, MEEBIDDEN EN MEEGEVEN 
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NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen 

o.v.v. ‘TFC Robert en Danja Duits’. De GZB is ANBI 

geregistreerd. 

Ook voor mij was het de eerste keer dat ik door 
de poort van de voormalige fabriek liep. Diverse 
verhalen had ik er over gehoord. Na de val van 
het communisme werd de voormalige fabriek 
uit-

eindelijk een woonwijk waar ook nu op dit mo-
ment naar verluid 1000 gezinnen wonen. Zij 
wonen in tot woonverblijf omgebouwde fa-
briekshallen waar soms zelfs ramen ontbreken. 

In ‘huize Duits’ zijn de mannen in de meer-
derheid. Samen zorgen we, met ieder zijn 
eigen specialiteit, voor de enige vrouw in 
ons midden. Voor de zomer kregen we een 
groep mannen op bezoek en hadden we 
‘een huis vol’ met de mannen van de GZB-
mannenreis (zie foto’s) naar Albanië. Op 
diverse momenten tijdens deze week heb-
ben we deze gezellige groep ontmoet. Op 
maandag wandelden we ’s middags de 
heuvels in, op dinsdag kwamen ze bij ons 
lunchen en gingen we naar onze kerk in 
Kombinat en ook op vrijdag zagen we el-
kaar weer.  
 
Na de lunch gingen we op die dinsdag dus 
naar onze kerk in Kombinat. Daar vertelde 
pastor Ergest over de wijk, de kerk en de 
missie van de kerk in deze wijk. We hoor-
den getuigenissen van twee gemeentele-
den. Allebei hebben ze Jezus leren kennen 
tijdens of na een moeilijke periode in hun 
leven. En juist in deze periode bleek de 
kerk open te zijn. En ook nu wil de kerk 
voor allerlei verschillende doelgroepen 
‘open’ zijn. Het deed me goed dat er vra-
gen kwamen, waarin de Nederlandse man-
nen geïnteresseerd waren in deze mensen 
en hun verhalen.  Na een kort snackmo-
mentje (chips, zoutjes en pinda’s) met wat 
drinken gingen we op pad.  

Na een wandelingetje kwamen we aan bij 
een van onze gemeenteleden, hij was afge-
lopen week zo ziek dat ik me afgevraagd 
heb of hij het zou overleven. Tot mijn ver-
rassing maakte hij een vitale indruk. Hij 
vertelde over zijn verleden en zijn terugke-
rende gezondheidsproblemen. Ook in de 
afgelopen dagen ervaarde hij dat God het 
nog niet de tijd vond om te sterven, maar 
nog een taak voor hem had.  
Tijdens de lunch bij ons thuis had ik gepro-
beerd de mannen het lied ‘Omdat Hij leeft’ 
in het Albanees (Sepse Ai Jeton) aan te 
leren. En ook daarin lieten de mannen zich 
van hun beste kant zien en  horen (getuige 
de positieve reactie van onze buren).  
Dit lied zongen we hem toe ter bemoedi-
ging en zagen hoe het hem raakte. Ook 
klonk daar zomaar te midden van het dage-
lijks leven in Kombinat Psalm 42 uit 21 man-
nenkelen.  
 
Zo hebben wij gezien en ervaren dat deze 
reis bemoedigend was, voor de Albanezen 
die ze ontmoet hebben, voor ons en wel-
licht ook voor de mannen zelf. Ook onze 
kinderen vonden het een leuke happening 
en de gesigneerde ‘GZBmannenreisvoetbal’ 
is in gebruik genomen! Hoe kan het ook 
anders met zoveel mannen… 

We willen u vragen God te danken voor: 
- De bemoedigende contacten tijdens ons verlof in Nederland afgelopen zomer. 
- De goede kennismaking en contacten met  de ABC kliniek. 
- De fijne start die de kinderen maakten op school. 
- De kerk in Kombinat die al bijna 25 jaar bestaat. 
en God te bidden: 
- Om zegen op ons werk bij de ABCkliniek, wijsheid en inzicht bij het vorm geven ervan.  
- Voor de familie Blom. Bid om troost en kracht in hun verdriet en rouw.  
- Voor het land Albanië, dat Gods Geest meer mensen zal aanraken. 
- Voor de kerk in Albanië en in het bijzonder in de wijk Kombinat dat daar  
het goede nieuws van het Evangelie meer mensen bereikt. Bid voor een goede dienst op 14 oktober. 

MEELEVEN 
U kunt met ons mee blijven leven, door het lezen van onze blogs en nieuwsbrieven. 
MEEBIDDEN 
Daarnaast geloven en ervaren we dat gebed nodig is. Gebed voor Albanië, gebed voor ons gezin, 
gebed voor de kerk en ons werk. Aanmelden voor de gebedsmail kan via onze website. Tevens 
wijzen we u op de gebedsuur voor zending in ‘t Kerkheem in Voorthuizen (tweede donderdag van 
de maand). 
MEEGEVEN 
We zijn dus samen met onze TFC op zoek naar mensen die ons (structureel) financieel willen on-
dersteunen. Hieronder vindt u de benodigde informatie. Alvast hartelijke bedankt voor uw steun! 

Robert & Danja zijn in 2017 door de GZB vanuit Voorthuizen uitgezonden naar Albanië. De GZB en de 

Hervormde Gemeente in Voorthuizen werken samen om deze uitzending mogelijk te maken. Naast 

deze gemeente staan de volgende 'Deelgenotengemeenten' biddend en gevend achter het werk: Her-

vormde Gemeente Otterlo, Hervormde Gemeente Veenendaal: wijkgemeente Oost (wijk 9), Hervormde 

Gemeente Wijk (bij Heusden) en de Hervormde Gemeente Zwartebroek/Terschuur. De GZB werkt graag 

mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw gebed, meeleven en giften! 

Website en online doneren: 
www.gzb.nl/zorginalbanie  
Facebook: 
www.facebook.com/zorginalbanie 
e-mail:   
tfczorginalbanie@hervormdvoorthuizen.nl 

https://www.gzb.nl/zendingswerkers/robert-en-danja-duits/home?user_id=1025159&popup=1
http://www.facebook.com/zorginalbanie
mailto:tfczorginalbanie@hervormdvoorthuizen.nl

