
Verwonderd 
Lang heb ik gedacht: ‘als ik eerst maar de eerste nieuwsbrief verstuur’. Want, 

zo was mijn gedachte, dan weet ik concreet naar welke plek de HEERE mij leidt. 

Nu is het zover: de eerste nieuwsbrief bent u nu aan het lezen. Verwonderd kijk 

ik terug. Op wonderlijke wijze heeft de HEERE gezorgd en geleidt. Verwachtingsvol 

kijk ik daarom uit naar het wonen en werken in Albanië met in mijn hart het lied: 

Laat mij zijn een instrument Heer, in Uw hand en gebruik mij waar Gij wilt, dat ik U dienen zal. 

Geef mij een open hart, dat ’t stille schreien hoort en laat mij helpen waar ’t leven zo zwaar schijnt te zijn.  

Laat mij steeds wijzen Heer, naar Uw genadetroon. Hulp, troost en plaats is daar, bereid door Uwe Zoon.  

Terugblik 
2022 was voor mij een bijzonder jaar. Begin van het jaar 

waren er voorzichtige contacten met de GZB die 

uitnodigden naar meer. Aangemoedigd door mijn 

kerkenraad en de mensen die biddend rondom mij staan 

werden gesprekken gevoerd en onderzoeken ondergaan. 

Een hoogtepunt  was het bezoek aan Albanië in april/mei. 

Een aantal dagen oriënteerde ik mij op het werk van Fokusi 

(het kerkenprogramma van de GZB in Albanië) en maakte 

ik kennis met ABC Health Center en Teen Challenge, twee 

partners waarmee ik zal samenwerken. Ook reisde ik het 

prachtige land door om vakantie te houden, maar vooral 

om rustig na te denken en het land te ervaren. Enthousiast 

en overtuigd kwam ik terug en met een dankbaar hart zette 

ik eind juni mijn handtekening onder het contract met de 

GZB. Na een lange zoektocht wist ik eindelijk naar welke 

plek de HEERE mij leidt. Alle eer aan Hem! 

 

Ik diende mijn ontslag in en per 1 september startte de 

vooropleiding van de GZB. Tien weken bracht ik door in 

Engeland om aan het All Nations Christian College de EN-

route course te doen. Intensieve, maar vooral leerzame 

weken. Onderwerpen die voorbijkwamen: Wie ben ik? De 

Bijbel en missie. Cultuur en religie. Relatie en integratie 

tussen culturen. Integrale missie: bouwen aan Gods 

Koninkrijk. In Nederland volgde ik nog een pittige, maar 

leuke veiligheidstraining en kreeg ik nog aanvullende 

lessen van de GZB. U begrijpt: een stevige basis om in een 

ander land met een andere cultuur aan de slag te gaan. 

 

Ook kijk ik dankbaar terug op de presentatieavond voor de 

gemeente en op de contacten die zijn ontstaan met de 

deelgenotengemeenten. 
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Bid- & Dankpunten 
 

Dankt u mee voor:  
• De trouwe zorg en leiding van de 

HEERE in de afgelopen jaren 

• De GZB (de organisatie en fijne 

collega’s) 

• De goede contacten die er al zijn in 

Albanië 

• De vooropleiding, in het bijzonder de 

goede tijd in Engeland  

• De fijne woonplek die gevonden is 

• De enthousiaste 

Thuisfrontcommissie die in alles 

ondersteunt 

• De betrokken en warme gemeente 

waartoe ik behoor en mij uitzendt in 

de dienst van de HEERE. 

• De betrokken deelgenoten 

gemeenten: Hervormde Gemeente 

de Bron Urk, Hervormd 

Genemuiden, Hervormd Linschoten 

en Hervormd Uddel. 

• De vele steun die ik mag ervaren: 

financieel, in gebed en de 

bemoedigingen die ik op allerlei 

manieren ontvang. 

 

Bidt u mee voor: 

• De kwetsbare kerken in Albanië 

• De uitzenddienst op D.V. 19 februari 

• Een goed afscheid in Nederland en 

goede start in Albanië 

• De verhuizing 

• Het leren van de taal. 

 

 

 

 

Vooruitblik 
Soms kan ik het zelf nog niet geloven. Zo’n mooie plek om te mogen 

gaan wonen en werken, maar ook een plek met veel nood. Kan ik het 

wel? Ik weet dat ik het niet alleen hoef te doen: de HEERE is met mij, dat 

laat Hij voortdurende merken. Maar ook de fijne collega’s van de GZB, 

zowel in Albanië en in Nederland, een enthousiast TFC en een biddende 

gemeente achter mij. Zoveel support geeft vertrouwen in de toekomst. 

 

Vlak voor kerst vonden de collega’s in Albanië een fijn appartement voor 

mij in Tirana, de hoofdstad van Albanië. Dat betekent dat de 

voorbereidingen voor de verhuizing inmiddels in volle gang zijn. Eind 

februari hoop ik te verhuizen. Het eerste jaar zal voornamelijk gericht zijn 

op het leren van de taal, waarmee ik inmiddels al begonnen ben. Hoe 

beter ik de taal zal spreken, hoe beter ik mijn werk zal kunnen doen. 

Naast het leren van de taal, hoop ik wel alvast de kliniek te leren kennen 

en met de collega’s op zoek te gaan naar wat ik het beste kan bijdragen 

aan hun zorg. 

 

Op D.V. 19 februari a.s. zal de uitzenddienst gehouden worden. In deze 

dienst danken we de HEERE voor Zijn trouwe zorg en leiding en vragen 

we Hem om Zijn zegen. Bent u erbij? Verderop in deze nieuwsbrief vindt 

u de uitnodiging. Ik ontmoet u dan graag! 

 

Mijn TFC zit ook niet stil. Ze zijn voornamelijk druk met zegeningen tellen 

en met regelen. Ik schrijf bewust als eerste ‘zegeningen tellen’, want we 

blijven ons verwonderen over de grote steun die we ervaren vanuit onze 

Maranatha-gemeente, maar ook vanuit de Urker gemeenschap en 

deelgenotengemeenten. 

  

Vanuit het TFC 
Een kort berichtje op WhatsApp met de vraag of er mensen deel zouden willen nemen in een Thuisfrontcommisie (TFC). 
Gevolgd door de vraag “Eaw je al volluk?” (dialect voor: heb je al deelnemers?) Zo begon het. En nu zijn we bijna een jaar 
verder en is er inmiddels heel veel gebeurd. 
 
Langzaam maar zeker voegden zich steeds meer mensen bij de TFC van Wilma de Vries. De één werd gevraagd en de andere 
bood spontaan zijn of haar medewerking aan, maar allen voelden wij ons geroepen om het belangrijke werk van Wilma te 
steunen.  
 
Zo’n eerste vergadering voelde dan ook onwennig , maar dankzij de begeleiding vanuit InToMission en de GZB begon de TFC 
al snel vaste vormen aan te nemen en werden de eerste plannen dan ook snel gemaakt. Een presentatieavond werd gepland, 
een plan voor het werven van donateurs werd gemaakt en begin september vonden de eerste activiteiten al plaats.  
 
Overweldigend was de steun die we als TFC vanaf het allereerste moment kregen. In de vorm van gebed, de mooie gesprekken 
en de vele aanmeldingen als Zendingsmaatje voor Wilma. Zo zijn we als TFC enthousiast geworden en danken we de Heere 
voor wat Hij deed, voor wat Hij doet en voor wat nog komen zal!  
 

 

´De plek waar God je naar toe roept 

is daar waar jouw diepste vreugde 

en ’s werelds diepste honger elkaar 

ontmoeten.´ 
 



 

 

 

Wilma de Vries wordt in februari 2023 door de GZB en CGK Urk Maranatha uitgezonden naar Albanië. Zij zal gaan 

werken voor Fokusi en gaan samenwerken met ABC Health Center. 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 IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB o.v.v. Wilma de Vries. Dank voor 

uw onmisbare steun! 

 

Voor adreswijzigingen en overige informatie  

GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen 

T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl 

 

Colofon 

Contact 
E Wilma: wdvries@gzb.nl 

E TFC: tfc.hartenzorg@gmail.com 

 

Instagram: @hartenzorgvooralbanie 

Facebook: Hartenzorg voor Albanië 

 

Met elkaar bouwen we aan Gods Koninkrijk, zei pas iemand tegen mij. De één wordt eropuit gestuurd, de ander blijft achter 

om te bidden en te steunen. Dit is precies hoe ik het beleef: het gaat niet om mij, het gaat om Gods Koninkrijk.  

Ik weet dat u uw steun aan mijn missie geeft, maar vooral weet ik dat u wil meebouwen aan Gods Koninkrijk.  

Daarvoor dank ik de HEERE. Toch heb ik ook de behoefte om u te bedanken. De vele zendingsmaatjes, giften die 

binnenkwamen, spontane acties die gehouden werden, kaartjes, berichtjes en vooral het meebidden. Het bemoedigt, geeft 

vertrouwen en ontzettend veel zegeningen om te tellen. Heel hartelijk dank! 

Ik zie er naar uit om de verbinding te leggen tussen u in Nederland en de kerken met hun leden in Albanië. Vooral om het 

werk dat de HEERE ook in Albanië doet aan u door te geven, zodat Hij alle eer krijgt. 

            Wilma de Vries 


