
GZB Gemeentereis naar Albanië

23-september-3 oktober 2022

Naar Albanië, een land waar we eigenlijk maar heel weinig van wisten! Voor het eerst met een 
groepsreis mee, dat vonden we ook best spannend! 

23 september

 Al heel vroeg waren we op Schiphol, waar we onze reisgenoten ontmoetten. Na een lange tijd in de 
rij te hebben gestaan en ruim de tijd hadden om elkaar wat be-
ter te leren kennen, stapten we op het vliegtuig naar Wenen.
Daar stapten we over op het vliegtuig naar Tirana, de hoofd-
stad van Albanië en ook onze eerste bestemming! Met een klei-
ne bus werden we naar ons hotel gebracht, waarna we gingen
dineren en een bezinning hadden als afsluiting van de  eerste
dag.

24 september

Vandaag een wandeling door de stad, o.l.v. Aad van der Maas,
de GZB zendingswerker waar we veel mee zouden optrekken
deze reis. Mooie, toeristische hoogtepunten, o.a. het beroemde Skanderbergplein, een stukje ge-
schiedenis en prachtig weer! Daarna in de bus richting Berat, onderweg een kort bezoek aan het 
strand van Golem, waar we even heerlijk konden zwemmen. En door! Onderweg genoten van de 
schitterende natuur, de oude, sfeervolle dorpjes en de gezelligheid van een prachtige groep mensen 
in de bus. Na aankomst in het hotel met uitzicht, tijd om even wat rond te kijken en daarna te genie-
ten van een heerlijke maaltijd op een mooie plek in de bergen.

25 september

Na het ontbijt bezochten we een kerkdienst in een Evan-
gelische gemeente in Berat. De dienst werd geleid door 
Aad en gelukkig ook door hem vertaald 😊 Tijdens de 
dienst mochten wij, als gasten nog een paar liederen zin-
gen. Dat werd zeer gewaardeerd. Het “halleluja” werd 
hard meegezongen! Hier
ontmoetten we ook Johan
en Willeke Vrij, de zendings-

werkers die hier sinds augustus zijn aangesteld door de GZB. Na een
gezamenlijke maaltijd, waarbij we tijd hadden om onze broers en zus-
sen te ontmoeten gingen we naar de kasteelwijk, het oude Berat, bo-
ven op de berg. Een honderden jaren oud dorp, inclusief kasteel, waar
nog steeds mensen wonen, prachtig daar! Na het diner was er nog een
sing-in in het hotel; heerlijk zingen tot Gods eer!

26 september

Vandaag een klooster in Ardenica bezocht, daarna de ruïnes van Apolo-
nia. Wat een rijke historie heeft dit land! We keken onze ogen uit en de camera’s maakten overuren! 
Daarna reden we naar Lushnje, waar we een kerk bezochten die voornamelijk bestaat uit zigeuners. 
Er waren veel meer mensen om ons te ontmoeten, dan Aad had gedacht, maar dat kwam waarschijn-



lijk omdat we ook pizza zouden eten! Was een mooie, emotio-
nele bijeenkomst, waarbij we ook mochten zingen en de ont-
moeting afsloten met een gezamenlijke maaltijd. We hadden 
begrepen dat deze pizza voor veel mensen hun eerste maaltijd 
zou zijn, dus wij hadden aan een klein stukje wel genoeg, zodat

er heel veel pizza’s mee naar de huizen konden worden geno-
men.

27 september

 Vandaag  stond een bezoek aan de voedselbank op het pro-
gramma. Deze is opgericht door een Nederlandse mevrouw

Wilma Westerink. Indruk-
wekkend wat zij en haar
team allemaal doen. We be-
grepen dat de voedselbank
een van de weinige plaatsen
in Albanië is waar vrijwilli-
gers actief zijn.   De nasleep
van het communisme zorgt ervoor dat vrijwilligerswerk er (nog) 
niet bij hoort. Na de lunch hadden we een ontmoeting met Johan

en Willeke Vrij, met hun kinderen Abel en Mirjam. Ze vertelden hoe ze door God zijn geroepen en 
wat hun taken zullen zijn in dit land.  Voorlopig is er tijd om de taal te leren en te wennen aan een 
heel andere cultuur.  De rest van de middag hadden we vrij en gingen we op onderzoek uit in de stad.

28 september

Een bezoek aan Teen Challenge gehad vandaag, een kleinschali-
ge verslaafden kliniek. We hebben even mogen binnenkijken
terwijl ze met hun programma bezig waren en hebben van een
paar jongeren een getuigenis gehoord van hoe God hen heeft
aangeraakt en heeft bevrijd van hun verslaving. Indrukwekkend!
God is machtig! Daarna reisden we verder voor een bezoek aan
de bunker van Enver Hoxha, de communistische leider  tot 1990.
Met de kabelbaan omhoog voor een schitterend uitzicht over
Tirana en een wandeling in de heuvels. We maakten een Fokusi-
les mee in een baptistengemeente, door Aad gegeven. Mooi om met elkaar Bijbelstudie te kunnen 
doen a.d.h.v. de vragen. Bijzonder dat Focus ook in Albanië wordt gebruikt!( Aad heeft alle Focus 
boekjes vertaald in het Albanees, soms wel wat aangepast aan de cultuur)

29 september

Een bezoek gebracht aan de Bektashi tempel. Een indrukwekkend gebouw, vol pracht en praal. De 
Bektashi geloven in de waarheid van de Bijbel, de Thora, de Ko-

ran en….. Daarna een lange, maar prachtige reis richting Korca. 
Onderweg een paar keer een fotostop gemaakt; wat een prach-
tige natuur! 

30 september



Stadswandeling door Korca o.l.v. Aad. Hij heeft hier een aantal jaren gewoond, ook tijdens het com-
munisme en weet veel te vertellen over de stad. Johan en Willeke zijn ook aangesloten samen met 
hun kinderen. We bezochten de orthodoxe kerk, een prachtig gebouw. Van tevoren kregen we een 
aantal gedragsregels van Aad, o.a. hoe we onze handen moeten houden als we binnen zijn. Onver-
wacht ook nog binnen gekeken in een andere kerk.  In de middag  gingen we met de bus de heuvels 
in om boven een wandeling te maken. Bovenop de heuvel staat een gigantisch wit kruis, dat was ons 
doel. De voorganger van de gemeente waar we later
een ontmoeting zouden hebben was ook mee. Hij
vertelde dat de voorgangers van Korca regelmatig bij
het kruis met elkaar bidden voor de stad, mooi! Hij
vroeg of wij ook wilden bidden voor de stad. Bijzon-
der was dat, met geheven handen bidden tot onze
God om een zegen voor deze stad! Ook nog gezon-
gen tot eer van Hem.

Terug in Korca een bezoek aan de kerk daar. Een
mooie ontmoeting met broers en zussen door getui-
genissen, zang en dans! Daarna bij het plaatselijke
fastfood restaurant met elkaar gegeten en gepro-
beerd met elkaar te praten. ( Gelukkig spraken een paar mensen Engels)

1 oktober

Deze ochtend was vrij te besteden. We hebben heerlijk door Korca gewandeld en genoten van deze 
prachtige stad. Op de terugreis richting Tirana, gestopt aan het meer van Ohrid, voor een frisse duik. 
Aan de overkant van het meer ligt Macedonië. Daarna de reis hervat, terug naar Tirana, wederom 
een prachtige rit.

2 oktober

Focusdienst meegemaakt in de kerk van Bathore.
We konden helaas niet samen met de Albanese
kerkgangers de vragen bespreken, omdat bijna nie-
mand van hen Engels sprak. Na de dienst waren de
meeste mensen al snel vertrokken; Aad legde uit dat

de meeste van deze vrnl.
vrouwen, wel naar de kerk
mogen van hun, meestal
moslim mannen, maar dat ze
daarna wel snel weer naar
huis moeten komen.  De
voorganger Ergus, was blij dat we er waren en wil graag weer het contact met
Krimpen aan de Lek hervatten. We hebben onze gegevens uitgewisseld en be-
loofd dat we contact zullen houden. In de middag bezochten we de kerk in de 
sloppenwijk van Tirana, waar de voorganger, Vitia, de leiding heeft. Ze was 
vroeger zelf moslim, maar is tot geloof in Jezus gekomen. Zij en haar man 

hebben een hele zware en moeilijke tijd doorgemaakt, maar God heeft hen 
stand laten houden! Nu zijn ze van grote betekenis voor de mensen in deze wijk.

Samen met haar mochten we bij een paar gezinnen in de wijk voedselpakketten brengen en voor de 
mensen bidden. De Albanese woorden “Zoti bekofte”, Gods zegen, hadden we al vaker uitgesproken,



maar deze kregen hier nog meer betekenis; wat moeten zij, maar ook wij, zonder de zegen van onze 
Heer? Onze laatste avond in Albanië  is gezellig en wordt afgesloten met een sing-in tot eer van onze 
Drieenige God, die zo dichtbij was op deze reis! 

3 oktober

Na het ontbijt werden de koffers ingeladen en vertrokken we naar het vliegveld. Na een voorspoedi-
ge, soms even gestreste,  reis kwamen we veilig in Nederland aan, waar we afscheid van elkaar na-
men; zoveel meegemaakt; samen gepraat, gelachen, gehuild, gezongen en gebeden. We gaan deze 
prachtige, veelzijdige groep mensen missen! 

Wat is God groot dat Hij aan mensen denkt en naar hen omziet. Dat Hij zendelingen stuurt om kleine 
gemeenten, ook in Albanië, te ondersteunen en te helpen het Evangelie te verbreiden! 

Frans en Maja Loeve


