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Zijn naam zal voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt Zijn naam van kind tot kind voortgeplant.
Zij zullen in Hem gezegend worden (Ps. 72:17a) 

Hartelijk dank
Het drukken en bezorgen van deze Nieuwsbrief is mogelijk gemaakt

dankzij sponsoring, waarvoor de Stichting Albanië Comité
de sponsors heel hartelijk dankt!

Elke gift is welkom
op het volgende rekeningnummer: 

NL97 RABO 0329 9600 08
t.n.v. Stichting Albanië Comité

DonAtiES oP EEn goEDE, EErlijkE En vErAntwoorDE mAniEr blijvEn uitgEvEn:

“Als tijden veranderen,
vraagt dat om aanpassingen”

Hoe begon het ook allemaal weer met de bouw van een 
eigen kindertehuis in het bergdorp Mushqeta? We schrij-
ven 3 december 1998. Herman Lubbers zit buiten bij het 
Stephen Centre in Tirana, waar hij van evangelist Chris 
Dakar te horen krijgt dat het lokale kindertehuis nog 
diezelfde week zal sluiten. Herman en Anne-Lise werken 
dan al enkele jaren namens de Stichting Albanië Comité 
Huizen samen met deze ‘local missionar’ in het hulp-
verleningswerk onder de straatkinderen in de Albanese 
hoofdstad en de allerarmsten in de Albanese bergdorpen. 
Het kindertehuis in Tirana is al die tijd gesponsord door 
een Amerikaanse kerk, die op dat moment heeft besloten 
de financiële stekker eruit te trekken. Het grijpt Herman 
enorm aan.

“Al die Romakinderen die weer op straat zouden ko-
men...”, blikt Herman anno 2020 terug. “Op dat moment 
besloot ik op eigen houtje: -Ik adopteer dat kindertehuis-. 
Dat betekende maandelijks een bedrag van 3000 dol-
lar oftewel 3500 gulden. Natuurlijk kreeg ik op m’n kop 
toen ik thuis kwam van Anne-Lise en van het bestuur van 
het Albanië Comité. Ik schreef een brief aan het bestuur, 
waarin ik verwees naar het volk Israël dat rondom Jericho 
liep, waardoor de muren omvielen. Voor de Heere God is 
geen muur te hoog. We maakten via een noodkreet onze 
zorgen over het kindertehuis bekend aan onze achterban 
door middel van het Kerkblad, een speciale folder en de 
media. En het wonder geschiedde: er kwam geld binnen”.

Dankzij een grote anonieme sponsor die in 2003 een bedrag van 400.000 euro beschikbaar stelde voor de aankoop van een 
stuk grond, de bouw van een nieuw kindertehuis en de inrichting ervan, was het Albanië Comité de koning te rijk toen

op 25 augustus 2005 een eigen kindertehuis geopend kon worden. 



Heel veel dank!
Het bestuur van de Stichting Albanië Comité Huizen wil alle goede en gulle gevers

heel hartelijk bedanken voor hun financiële bijdrage.
Dankzij uw gift hebben wij ons in kunnen zetten voor vele mensen in nood.

Herman en Anne-lise moesten na verloop van tijd op 
zoek naar een ander gebouw om de straat- en weeskin-
deren te kunnen huisvesten. na vijf verhuizingen van het 
ene naar het andere onderkomen, kwam op een gege-
ven moment het bergdorp mushqeta in beeld waar het 
echtpaar al enige jaren actief was met hulpverlenings-
werk. Dankzij een grote anonieme sponsor die in 2003 
een bedrag van 400.000 euro beschikbaar stelde voor de 
aankoop van een stuk grond, de bouw van een nieuw kin-
dertehuis en de inrichting ervan, was het Albanië Comité 
de koning te rijk toen op 25 augustus 2005 een eigen 
kindertehuis geopend kon worden. 
“in eerste instantie hadden we een aanbod gekregen van 
het toentertijd bekende medium jomanda, die door alle 
publiciteit van ons gehoord had. Zij wilde geld geven om 
een kindertehuis te bouwen. Een verleidelijk voorstel, 
maar het zat ons niet lekker om geld aan te nemen van 
een medium. we namen contact op met onze wijkpredi-
kant en vroegen wat we ermee aan moesten. -niet aan 
beginnen-, luidde zijn advies. En daar hebben we goed 
aan gedaan. nog geen week later gebeurde het wonder 
dat er een anonieme gever op de stoep stond met het 
geld om een kindertehuis te bouwen. wij hadden onze 
knieën stuk gebeden hoe het allemaal moest. we lagen 
er echt wakker van. Een kindertehuis adopteren is een 
grote verantwoordelijkheid. in de afgelopen jaren heb-
ben we vaak onze knieën stuk gebeden omdat de kas 
weer leeg was. En steeds heeft de Heere god weer voor-

zien. ondanks de slapeloze nachten 
die we hebben gehad, waren het 
toch mooie jaren”, is Herman dank-
baar voor alle verhoorde gebeden.  

Grote zorg en zegen
Het afgelegen bergdorp mushqeta 
bleek een goede plek om de straat- 
en romakinderen onder te brengen.  
“Het oude kindertehuis lag in het 
centrum van tirana. De kinderen 
klommen ‘s nachts uit het raam en 
gingen ervandoor”, vertelt Herman. 
“met het kindertehuis in een rustige 
omgeving, kwamen ze niet meer in 
de verleiding om de straat weer op 
te gaan. Zodoende konden we veel 
meer voor de kinderen betekenen”.  
in eerste instantie werden er zo’n 
30 kinderen dag en nacht opgevan-
gen in het kindertehuis. De kinderen 
kregen eten, een slaapplek, konden 
naar school, kregen aandacht en 
liefde, bijbels onderwijs en ver-
zorging. Het ging om kinderen die 
voorheen op straat leefden, van wie 
de ouders onvindbaar waren of niet 

voor ze konden zorgen. 
“De eerste week in mushqeta gingen de kinderen naar 
school. Het hele dorp stond op z’n kop”, weet Herman nog 
goed. “opeens zaten er zigeunerkinderen in de klas. vanaf 
die tijd moest er elke maand 3500 euro binnenkomen om 
het kindertehuis in stand te houden”. 
Dat geldbedrag was een grote zorg, maar bleek ook 
steeds weer een zegen: als de nood het hoogst was, bleek 
de redding nabij met op het allerlaatste moment toch 
weer genoeg donaties om een maand rond te kunnen ko-
men. Aanvankelijk voorzag het kindertehuis in dag- en 
nachtopvang, wat in 2010 veranderde in uitsluitend dag-
opvang. Er waren inmiddels goede contacten gelegd met 
de meeste ouders van de kinderen dankzij het kAnS-pro-
ject. De donateurs van kAnS-kinderen (kinderen Albanië 
naar School) boden kinderen uit de allerarmste gezinnen 
de mogelijkheid naar school te gaan, terwijl hun families 
ondersteund werden met voedsel, kleding, hulpgoederen 
en zo nodig medicijnen. Het was niet meer nodig de kin-
deren ook ‘s nachts op te vangen.

Succesvol KANS-project
“in de beginperiode brachten de mensen hun kind op 
de rug van een ezeltje vanuit de bergdorpen naar het 
kindertehuis. De kinderen hadden plastic zakjes aan hun 
voeten in plaats van schoenen, waren ondervoed en had-
den geen hele draad meer aan hun lijf. nu we zoveel jaar 
verder zijn, hebben de gezinnen dankzij de hulp van het 

Zo werden de kinderen naar het nieuwe kindertehuis gebracht.



Albanië Comité kleding, schoeisel, voedsel en verdere 
ondersteuning. we konden op een gegeven moment 
overgaan op uitsluitend dagopvang, ook om de  kosten 
van het kindertehuis te drukken. want het lukte allang 
niet meer om met 3500 euro per maand het kindertehuis 
draaiende te houden. ook in Albanië stijgen de prijzen 
in een rap tempo. inmiddels kost het kindertehuis ons 
6250 euro per maand aan vaste lasten, verzorging van 
de kinderen, salarissen van de medewerkers, beveiliging 
door bodyguards, scholing, onderhoud van de tuin en het 
landbouwproject. Het kindertehuis is de grootste kosten-
post van het Albanië Comité. we merken dat de dona-
ties de afgelopen jaren aan het afnemen zijn. Er zijn veel 
goede doelen en we vissen allemaal in dezelfde vijver. 
we zijn blij met de vooruitgang die de Albanese gezin-
nen hebben gemaakt, mede dankzij het kAnS-project dat 
we in 2010 zijn gestart. momenteel hebben we ruim 70 
kinderen uit het kindertehuis en de omliggende dorpen 
die in het kAnS-project zitten. kAnS is heel succesvol 
geworden en een goede manier om de kinderen en hun 
families te ondersteunen. we willen proberen het aantal 
kAnS-kinderen uit te breiden, omdat we zien dat dit pro-
ject heel goed werkt”. 

Andere vorm kindertehuis
“Als tijden veranderen, vraagt dat om aanpassingen. Daar 
willen wij ook als Albanië Comité in meegaan. Zo heb-
ben we destijds besloten de dag- en nachtopvang terug 
te brengen naar alleen dagopvang om verantwoord met 
ons budget om te gaan. we staan weer voor zo’n aanpas-
sing, nu het kAnS-project steeds beter in de behoeften 
voorziet en het kindertehuis in z’n huidige vorm steeds 
minder nodig blijkt te zijn. bovendien lopen onze inkom-
sten terug, zodat het ook niet meer mogelijk is het kin-
dertehuis te handhaven op de manier zoals we nu doen. 
we willen als stichting het geld van onze donateurs op 
een goede, eerlijke en verantwoorde manier blijven uit-
geven. De donaties zijn minder, de huidige functie van 
het kindertehuis is niet meer noodzakelijk, zodat we heb-
ben besloten het kindertehuis per 30 september in een 
andere vorm te gieten. Het gebouw blijft bestaan, maar in 
plaats van dagopvang zal het kindertehuis gebruikt gaan 
worden voor bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, activitei-
ten als de kinderbijbelweek, opslag van hulpgoederen, 
coördinatie van het landbouwproject  en andere zaken. 
Als we het kindertehuis op deze manier gaan gebruiken, 
scheelt het ons een hoop personeels- en andere kosten 
en kunnen we met 3000 euro per maand toe in plaats 
van 6250 euro. Dankzij kAnS blijven de kinderen scho-
ling krijgen en hun families begeleiding, voedsel, kleding 
en zo nodig medische zorg. Huiswerkbegeleiding is heel 
belangrijk. De ouders van de kAnS-kinderen zijn van een 
generatie die nooit de kans heeft gehad te leren lezen 
en schrijven. Zij kunnen hun kinderen dus niet helpen 
met hun huiswerk. vandaar dat we daar veel aandacht 
aan willen besteden. we moeten alleen nog even bekij-
ken hoe we het aan gaan pakken voor wat betreft het 
middageten. De kinderen gaan uit school meteen naar 
het kindertehuis voor de huiswerkbegeleiding. Ze kun-
nen niet eerst kilometers naar huis lopen voor een snee 
brood, waarbij het nog maar de vraag is of die er al is.
we verliezen de kinderen dus zeker niet uit het oog, maar 
willen juist met uitbreiding van het aantal kAnS-kinde-
ren veel gerichter kunnen zorgen dat ze een betere toe-
komst krijgen”. 

De eerste nacht in het nieuwe onderkomen.

Slaapzaal voor de kleintjes.



Een van de eerste projecten waar het Albanië Comité in 
de beginjaren de schouders onder zette, was de reno-
vatie van een lagere school in het Albanese bergdorp
Mushqeta. Na de Kosovo-oorlog en de spontaan opge-
zette noodhulp aan Kosovaarse vluchtelingen, hield het 
Albanië Comité 20.000 dollar over. Herman en Anne-Lise 
troffen de lagere school in Mushqeta in zwaar verwaar-
loosde toestand aan.
“Er zat geen dak op en over het sanitair wil ik het maar 
helemaal niet hebben”, vertelt Herman. “De toenmalige 
Koningin Julianaschool in Huizen werd in die tijd afge-
broken en Anne-Lise en ik zorgden er in de vrieskou voor 
dat alle tafeltjes en stoeltjes in de toenmalige gemeen-
teloods kwamen voor transport naar Albanië. Een spon-
sorloop van de Eben-Haëzerschool bracht in 1995 met 
rondjes lopen in de buurt genoeg geld op voor een nieuw 

dak, waarmee we aan de slag gingen. Er bleek ook ge-
noeg geld te zijn om een dokterspost te bouwen, zodat in 
1997 het gerenoveerde schoolgebouw en de dokterspost 
geopend konden worden. Toen later dicht in de buurt het 
kindertehuis werd gebouwd, konden de kinderen van het 
kindertehuis gemakkelijk naar de lagere school lopen”.

“in 2014 hebben we een middelbare school in grabbe 
gerenoveerd. Dus na de lagere school konden de kinde-
ren hier terecht. we hebben al die jaren ik weet niet hoe-
veel gebouwen en scholen gerenoveerd met nieuwe toi-
letgebouwen, ramen, elektra, schilderwerk en een nieuwe 
inrichting. ik kan me nog herinneren dat ik met de reno-
vatie van de middelbare school in vijf weken tijd zes kilo 
was afgevallen. Het was zó heet in die zomer... we heb-
ben ook heel wat krotwoninkjes opgeknapt. De laatste 

vElE rEnovAtiEProjECtEn gErEAliSEErD DAnkZij AlbAnië Comité:

“Wij brachten een hengel, maar 
we leerden ze ook zelf vissen”

Een van de eerste projecten waar het Albanië Comité in de beginjaren de schouders onder zette, was de renovatie van een 
lagere school in het Albanese bergdorp Mushqeta.



De kinderen in Zali kregen het aan hun blindedarm 
en hadden last van ketelsteen omdat er geen schoon 

drinkwater was dankzij een sterk verouderd waterreservoir.

Mede dankzij het Albanië Comité in mei 2010
schoon drinkwater voor de inwoners van het

voormalige mijnwerkersstadje Zali.

De sleutel tot de nieuwe watervoorziening: “Wij brachten 
een hengel, maar we leerden ze ook zelf vissen”. 

jaren deden we dat ook met de jongeren die ‘s zomers 
vanuit Huizen meegingen voor de kinderbijbelweek op 
het terrein van het kindertehuis. 
we zijn al die jaren naast voedselhulp doorgegaan met 
renovatieprojecten. Zo hebben we onlangs nog in tirana 
een romakerk gerenoveerd en ingericht. Drie jaar gele-
den begon deze kerkgemeente in een huiskamertje. Ze 
groeiden uit hun jasje, verhuisden naar een magazijn en 
inmiddels bezoeken zo’n 70 tot 80 mensen de diensten. 
naast de kerk ondersteunen we als stichting vlakbij het 
kerkgebouw een foodkitchen, waar de romagezinnen da-
gelijks maaltijden krijgen”. 

Vissen
“ik herinner me uit het verleden nog goed het waterpro-
ject in Zali, dat we als Albanië Comité ondersteund heb-
ben. De kinderen in Zali kregen het aan hun blindedarm 
en hadden last van ketelsteen omdat er geen schoon 
drinkwater was. Zali is een voormalig mijnwerkersstadje 
met flats die er verschrikkelijk uitzien. We begonnen met 
het renoveren van de flats, maar daar moesten we helaas 
mee stoppen omdat de burgemeester ons tegenwerkte. 
toen de vraag kwam om een goede watervoorziening 
voor het hele dorp te realiseren, zijn we daarmee aan de 
slag gegaan. we hielden een geldactie in Huizen en mede 
dankzij de stichting nCDo die waterprojecten sponsorde, 
kwam er in totaal 20.000 euro binnen. met z’n allen heb-
ben we het voor elkaar gekregen. bij alle projecten van 
de afgelopen jaren is onze insteek altijd geweest de lo-
kale mensen erbij te betrekken. wij brachten een hengel, 
maar we leerden ze ook zelf vissen”. 

Geven met Givt
ook via uw smartphone kunt u donaties overmaken 
aan het Albanië Comité via givt. Daarvoor kunt u gratis 
de Givt-app downloaden via de App Store of Google 
Play Store. Door middel van Givt kan met de telefoon 
veilig en makkelijk geld overgemaakt worden aan 
het Albanië Comité of andere goede doelen: open 
de app, selecteer het bedrag dat u wilt geven, scan 
een Qr-code, of selecteer een doel uit een lijst en 
de donatie is een feit. ook via de website van het 
Albanië Comité is het mogelijk om met givt en de 
doneerknop een financiële bijdrage te leveren
(https://www.albaniecomite.nl/doneren/).



Kledinginzameling weer van start
De inzameling van kleding en andere hulpgoederen ten behoeve van de allerarmsten in Albanië is weer begonnen. 
Vanwege corona, een overvolle opslagloods en de afgelopen vakantieperiode werd de inzameling een aantal maanden 
stopgezet. Maar het magazijn van het Albanië Comité aan de Fabrieksweg 2 staat weer als vanouds iedere maandagavond 
tussen 19.00 en 20.30 uur open om spullen af te leveren. Overtollige kleding en kleine huisraad -mits schoon en heel- 
kunnen worden afgegeven. Ook staat de welbekende melkbus weer op z’n plek, om een financiële bijdrage in te depone-
ren als tegemoetkoming in de transportkosten.

met de inzameling wordt een tweede leven gegeven aan kleding en huisraad. De armoede in het werkgebied van het 
Albanië Comité is zo extreem, dat het de meeste Albanezen aan fatsoenlijke kleding en schoenen voor volwassenen en 
kinderen ontbreekt. ook speelgoed, baby-uitzetten, huishoudlinnen en klein huishoudelijk materiaal zijn zeer welkom.  

Schoenendozen en voedsel
Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet zit de ‘r’ weer in de maand. Dat betekent dat de diverse najaarsacties weer 
van start gaan. Het Albanië Comité wil hier graag ruim op tijd mee beginnen, omdat het vanwege corona onzeker is hoe 
het dit jaar verder gaat lopen met hulpgoederentransporten naar Albanië. Er zijn namelijk in de bergdorpen rondom het 
kindertehuis in mushqeta weer volop nieuwe coronagevallen vastgesteld. Daarom moet er binnenkort al een begin ge-
maakt worden met de schoenendozenactie en zal de voedselpakkettenactie D.v. half oktober van start gaan. Het zekere 
moet zoveel mogelijk voor het onzekere genomen worden, om alles op tijd in Albanië te krijgen voordat er mogelijk weer 
grenzen gesloten gaan worden. 

In 2014
werd een

middelbare school
in Grabbe

gerenoveerd.



KANS wacht op
meer sponsors

Er zijn op dit moment 74 KANS-kinderen die een sponsor-
gezin, -bedrijf of -club hebben vanuit Nederland. Want ook 
gezamenlijk als vereniging, firma of familie is het mogelijk 
een KANS-kind te adopteren. Door deze sponsors kunnen de 
kinderen naar school en wordt hun familie ondersteund met 
voedsel, kleding en zo nodig medicijnen en andere hulpgoe-
deren. Er staan momenteel zeven kinderen op de wachtlijst. 

op korte termijn is het Albanië Comité dus op zoek naar mi-
nimaal zeven sponsors die een kind financieel voor hun reke-
ning willen nemen. maar eigenlijk zijn er veel meer sponsors 
nodig, want het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor 
het kAnS-project neemt steeds meer toe. De hoop is uitein-
delijk 125 sponsors te interesseren een kAnS-kind te willen 
ondersteunen. De vraag blijft groot en het mooie is, dat de 
ondersteuning daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt. vooral 
nu het kindertehuis een nieuwe invulling krijgt, kunnen de 
kAnS-kinderen en hun gezinnen op deze manier geholpen 
worden met huiswerkbegeleiding en andere zaken. 

Grote schoonmaak
vanwege corona is het kindertehuis ruim twee maanden dicht geweest. De medewerkers hebben deze tijd benut om een 
grote voorjaarsschoonmaak te houden en om op het land en in de kas te werken. Per 1 juni is het kindertehuis weer open 
en konden de kinderen weer fijn buiten spelen en een heerlijke warme maaltijd krijgen. In de periode dat het kinderte-
huis dicht was, werden de gezinnen van de kinderen wel bezocht en voorzien van voedsel en waar nodig medische hulp. 

Voor informatie over KANS kan contact worden opgenomen met
Anne-Lise Lubbers via tel. 035-5263249 of e-mail famlubbers@albaniecomite.nl

Wilt u het project steunen met een eenmalige bijdrage?
Dan kunt u een gift storten op het aparte bankrekeningnummer NL24 RABO 0166 9658 20

ten name van de Stichting Albanië Comité inzake KANS. 

KANS-kinderen en hun gezinnen worden geholpen met huiswerkbegeleiding en andere zaken.

De hoop is uiteindelijk 125 sponsors te interesseren
een KANS-kind te willen ondersteunen. 



Colofon
Stichting Albanië Comité 
www.albaniecomite.nl 

Voorzitter 
margreet visser 
tel: 035-2000103 
e-mail: voorzitter@albaniecomite.nl 

Secretaris 
laurens rebel
tel: 06-44850009 
e-mail: secretaris@albaniecomite.nl

Penningmeester
bert boot 
tel: 06-30765708 
e-mail: penningmeester@albaniecomite.nl 

Fondsenwerving 
Pieter van der Poel, Dolf kos en Cees bout 
e-mail: fondsenwerving@albaniecomite.nl 

Inzameling goederen
Herman & Anne-lise lubbers  
tel. 035-5263249
e-mail: famlubbers@albaniecomite.nl 

iedere maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur staan 
vrijwilligers klaar om kleding en hulpgoederen
in ontvangst te nemen bij het magazijn aan de
Fabrieksweg 2.

Giften
Elke gift is welkom op het volgende rekeningnummer:
NL97 RABO 0329 9600 08
t.n.v. Stichting Albanië Comité

Transport snel en 
goed verlopen

Het Albanië Comité was een van de eerste organisaties 
die afgelopen juni weer op pad ging met hulpgoederen-
transporten naar de balkan, nadat sommige grenzen on-
danks de coronacrisis weer gedeeltelijk open gingen. Er 
werden bijna 1500 dozen met kleding ingeladen en daar-
naast nog de nodige spullen voor de kerken, de dokters-
posten en de schoolspulletjes voor kinderen die financi-
eel door nederlandse gezinnen worden geadopteerd. 
“ik zat er vreselijk over in of het allemaal wel goed zou 
gaan. maar het transport is nog nooit zo goed en snel 
verlopen als juist deze laatste keer. ik vind het na al die 
jaren nog steeds moeilijk om dingen los te laten”, bekent 
Herman. “maar het wordt hoog tijd dat ik de dingen over-
geef in gods handen en loslaat”.  

PlEZiEr En DAnkbAArHEiD:

Herstart Romakerk 
na lockdown

Vanaf woensdag 1 juli mochten ook de kerken in Alba-
nië met de nodige veiligheidsmaatregelen weer open na 
de lockdown vanwege corona. In de jonge christelijke 
gemeente van Kleant in Mushqeta en Ybe werd op deze 
herstartdag een soort Biddag/Dankdag gehouden. Het 
kerkgebouwtje werd de afgelopen periode in zijn geheel 
opgeknapt. Het Albanië Comité zorgde per hulpgoede-
rentransport voor nieuwe stoelen, het interieur en zelfs 
twaalf gitaren die tijdens het laatste transport een speci-
ale behandeling kregen om heelhuids over te komen. Het 
was mooi om te zien hoe de eerste kerkgang na de lock-
down met zoveel plezier en dankbaarheid werd beleefd. 

vanaf 1993 wordt er door het Albanië Comité geëvange-
liseerd onder de straatkinderen in de hoofdstad tirana. 
Het zijn voornamelijk zigeuner- en romakinderen die in 
woord en daad worden bijgestaan. vier jaar geleden werd 
een start gemaakt met een scholingsprogramma voor de 
romakinderen van rruga ura. “De insteek en voorwaarde 
van dit project is dat de romakinderen die wij adopteren, 
naar school gaan”, legt Herman lubbers uit. “Als de kin-
deren zich hieraan houden, komt automatisch het hele 
gezin in het project met kleding, schoeisel en eten bij 
de gaarkeuken. Het is tot dusver een heel mooi en ge-

slaagd project en er is zelfs een eigen christelijke roma-
kerk ontstaan waar op zondag diensten worden gehou-
den. Doordeweeks zijn er diverse bijeenkomsten, zoals 
vrouwencontactmiddagen en clubs voor de kinderen. De 
afgelopen tijd is er hard gewerkt om de kerk en gaarkeu-
ken op te knappen. Het Albanië Comité mocht hier haar 
steentje aan bijdragen. niet alleen door een blik verf te 
schenken, maar ook door het kerkje opnieuw in te richten 
met stoelen en een interieur. op dit moment denk je daar 
nog niet aan, maar als het in de loop van het jaar weer 
kouder wordt, willen wij kijken of het financieel haalbaar 
is om verwarming aan te leggen. ook hiervoor zijn giften 
op onze bankrekening zeer welkom”.


