
Ik hef mijn ogen op naar de bergen. 

Waar komt mijn hulp vandaan? 

Ik hef mijn ogen op naar U Heer, 

die mij bij zal staan. 

U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 

Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan. 

U beschermt mij tot in eeuwigheid. 

In deze nieuwsbrief zullen jullie lezen 
over de voorbereidingen op onze 
terugkeer naar Nederland en ook over het 
mooie werk waar we ons deze laatste 
maanden nog voor inzetten en volop van 
genieten… Wat past psalm 121 daar 
prachtig bij: ‘Hij is onze schaduw, Hij is er 
altijd. God bewaart heel ons leven, ons 
komen en gaan.’ Dit geldt voor ons leven, 
maar ook zeker voor het leven van zoveel 
mensen hier in Kosovo die we achter 
zullen laten. De schitterende bergen 
kunnen we helaas niet inpakken, maar we 
kunnen onze ogen blijven opheffen naar 
onze God, die ons bij zal staan. 
 
Boterhamzakje 
Deze zomer hopen wij terug te verhuizen 
naar Nederland en we hebben er alle 
vertrouwen in dat het kerkteam het mooie 
werk blijft voortzetten. De komende 
maanden zullen in het teken staan van 
afronding en overdracht van werkzaam-
heden, inpakken en afscheid nemen. Dit zal 
in praktisch opzicht veel van ons vragen, 
maar ook emotioneel veel met ons doen. We 
hebben in de afgelopen jaren ons hart hier 
verloren, waardoor het afscheid ons nu al 
moeilijk valt. Tegelijk zien we ernaar uit om 
in Nederland ons leven weer op te pakken. 
Kortom: ‘mixed feelings’. Jitse is al klaar met 
‘inpakken’… Hij kwam half januari met een 
gevuld boterhamzakje naar Machteld toe 
met de vraag: ‘Mama, waar moet ik de 
spullen voor Nederland neerleggen?’ Het 
zou wat zijn als we alles in boterhamzakjes 
moesten inpakken! 
 
Respect 
Rik vertelt: “Begin januari bereikte ons het 
bericht dat de oma van Machteld was 
overleden. We zijn dankbaar voor de 

Lieve familie en vrienden, 

mogelijkheid die Machteld had om naar de 
begrafenis te gaan. Ik ben in Kosovo 
gebleven met de oudste drie kinderen. 
Machteld en Tiebe zijn voor enkele dagen 
naar Nederland afgereisd. Gelukkig viel de 
afstand door middel van internet te over-
bruggen en kregen wij (‘de achterblijvers’) in 
Kosovo veel mee van de rouwdienst en de 
begrafenis. Gedurende die week werd mij 
(Rik) duidelijk hoe druk Machteld altijd in de 
weer is met het huishouden draaiende 
houden, homescholing en allerhande taken. 
Mijn respect voor haar is hiermee alleen 
maar gegroeid.” 
 
Machteld vertelt: “Zelfs in de kerk werd 
stilgestaan bij en gedankt voor het huis-
vaderschap van Rik. Alle Kosovaarse 
mannen én vrouwen hadden diep respect 
voor de wijze waarop hij zijn taken -naast zijn 
‘gewone’ werk- volbracht had.” 
 
Volharding en dankbaarheid 
Hasan (naam gefingeerd) woont in de buurt 
van Peja. In het verleden is hij getrouwd 
geweest met een vrouw uit West Europa. Na 
jarenlang geen contact te hebben gehad met 
zijn zoon, is er sinds kort weer contact met 
deze ondertussen volwassen zoon. Hasan is 
ook in Kosovo getrouwd geweest met een 
moslima. Helaas hield dit huwelijk geen 
stand en zijn zij weer gescheiden. Hasan 
heeft, in de beleving van Kosovaren, zijn 
familienaam te schande gemaakt. Schaamte, 
schuld en verdriet is zijn deel. Daar komt bij 
dat Hasan christen is en verguisd wordt in 
zijn dorp. Bid voor hem om volharding en 
trouw aan Zijn Heer en Heiland.  
 
Wat zijn we dankbaar voor de goede en 
geestelijke band die Rik met enkele mannen 
(waaronder ook Hasan) heeft. We hopen dat 
de ontmoetingen, de Bijbelstudies en 
gesprekken tot groei en verdieping van het 
geloof mogen zijn. Het is mooi om te zien dat 
God in hun levens werkt. We hopen dat deze 
jonge en oudere mannen – de één nog maar 
net christen, de ander nog moslim en weer 
een ander al langer christen – Gods liefde en 
Licht in hun leven mogen ontdekken, zodat 
ook zij in hun omgeving mogen getuigen van 
onze Heer, Jezus Christus. 
 
Eeuwige bescherming 
We leven toe naar Pasen en daarom is het 
mooi om af te sluiten met deze regels uit het 
lied dat boven de nieuwsbrief staat. ‘U 
beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is 
van U Heer!’  
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Het gevulde boterhamzakje van Jitse 



We hopen dat deze jonge en oudere mannen – de 

één nog maar net christen, de ander nog moslim 

en weer een ander al langer christen – Gods 

liefde en Licht in hun leven mogen ontdekken, 

zodat ook zij in hun omgeving mogen getuigen 

van onze Heer, Jezus Christus. 
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Hasan werkt o.a. met bijen voor productie van honing 

Jezus heeft Zijn leven gegeven, 
zodat er een eeuwig leven mogelijk 
is. Door het sterven én de opstanding 
van Jezus is er leven tot in 
eeuwigheid. Ook mogen we weten 
dat God ons bij alles helpt en 
beschermt. Hij laat ons niet los; door 
alle moeite, tegenstand én veran-
deringen heen blijft Hij dezelfde! 
Rond Pasen zal een groep uit 
Engeland allerlei activiteiten komen 
organiseren voor jong en oud, zodat 
veel Kosovaren deze boodschap 
mogen horen!  
 
Het blijft mooi dat er jongeren en 
ouderen zich geroepen voelen om 
naar Kosovo te komen en om ter 
plekke activiteiten te organiseren. In 
februari zijn er twee groepen uit 
Nederland geweest. 
 
Hartelijke groet vanuit Kosovo,  

Postbus 28  
3970 AA    

Driebergen  
0343-512444  

info@gzb.nl 
www.gzb.org 

Postbus 861  
7400 AW  
Deventer  
0570-637537  
ecmnl@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 

Rik, Machteld,  

Wieke , Giske ,  

Jitse en  Tiebe 

Vanuit de ThuisFrontCommissie 

Wat gaan zes jaren toch snel 
voorbij! Aanvankelijk lijkt het 
immens lang, nu is het eind van de 
uitzending van Rik en Machteld 
alweer in zicht. Onvoorstelbaar hoe 
deze tijd voorbij is gevlogen.  

 

Met Rik en Machteld zijn ook wij 
voorbereidingen aan het treffen 
voor hun terugkomst naar 
Nederland, u zult daar vast nog 
meer over horen en lezen, zeker 
wanneer we uw hulp nodig 
hebben… ☺ 

 

We wensen Rik en Machteld en de 
kinderen nog een hele mooie, rijke 
tijd toe in Kosovo en heel veel 
zegen op hun werk! 

Er is weer veel sneeuw gevallen dit jaar 

Rik en Machteld zijn namens de 
GZB uitgezonden naar Kosovo. In 
Peja werken zij voor ECM in een 
gemeentestichtingsproject. De 
uitzending van Rik en Machteld 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
de gemeente Huizen. U kunt hen 
steunen door een gift over te maken 
op rekeningnummer IBAN: 
NL71RABO0329907417 t.n.v. Diaco-
nie Hervormde Gemeente Huizen 
o.v.v. Uitzending Rik en Machteld 
Kosovo. Uw giften zijn fiscaal 
aftrekbaar. 
 

Familie R. Lubbers 
Fahu Posta 22 

30.000 Pejë 
Kosovo 

www.lubbersinkosovo.nl 
 

Thuisfrontcommissie Lubbers  -  
p/a Langestraat 33  - 1271 PZ Huizen  

035-5240154  
tfc@lubbersinkosovo.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u 
niets uit deze publicatie te verspreiden zon-
der onze toestemming | U krijgt deze mailing 
omdat u heeft aangegeven deze publicatie te 
willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeu-

ren aanpassen kan te allen tijde. ECM en de 
GZB hanteren richtlijnen ter bescherming 

van uw privacy in overeenstemming met de 
nieuwe Europese regelgeving. Lees deze 

verklaring op onze websites. 

Lammetjes geboren bij de geitenboerderij 
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