
Fushë Arrëz is een kleine stad in de Albanese Alpen in het

noorden van het land. Vanaf de snelweg was het nog

anderhalf uur over kronkelende wegen door de heuvels

met fantastische uitzichten als hierboven. Fushe Arrez

was de eerste plaats in die anderhalf uur, verder kwamen

we alleen wat eenzame huisjes tegen. Er wordt geschat

dat er ongeveer 5000 mensen wonen, maar veel mensen

willen er weg vanwege de hoge werkloosheid. Na de val

van het communisme zijn de fabrieken die er waren één

voor één gesloten, alleen de bouwvallen staan er nog. De

bebouwing van het stadje is ook grotendeels uit de

communistische tijd: betonnen flats die lange tijd niet zijn

opgeknapt. Omdat de regering, net als in andere steden,

het centrum laat opknappen, is er tijdelijk wat werk

voor een aantal mannen. Iedereen kent iedereen in

dit ‘dorp’. Een groot gedeelte van de bewoners

leeft in een soort overlevingsmodus en een

gevoel van uitzichtloosheid overheerst. Hopelijk

mochten wij met ons bezoek een beetje hoop

brengen. Fushë Arrëz heeft een kleine kerk met

een tiental vaste bezoekers. Gezamelijk

mochten we dit weekend een

vrouwenmiddag en een

kinderprogramma organiseren.

Vrouwenbijeenkomst

Veel mannen uit dit dorp

werken in het buitenland

of in de grotere steden.

Vrouwen zijn veelal achtergebleven en zorgen voor de

kinderen. Er zijn veel zorgen onder andere over het

verwarmen van de huizen. In de winter wordt het in dit

gedeelte van het land snel zo'n -20 graden. Op vrijdag zijn

de we de straat op gegaan om vrouwen uit te nodigen voor

het programma van zaterdag. We hadden Jelmer bij ons,

wat een mooi aanknopingspunt bleek te zijn. Op zaterdag-

ochtend gingen zo'n 30 vrouwen op de uitnodiging in. Petra

en Sidorela verzorgden een praatje en een korte medidatie

rondom het thema 'zorgen'. Om aan het eind uit te leggen

dat Jezus al onze zorgen gedragen heeft

Kinderprogramma

De kinderen van onze teamgenoten konden het weekend

spelen met onze buikspreekpoppen, maar op

zaterdagmiddag werden ze gebruikt voor het

kinderprogramma. Zo'n 50 kinderen kwamen luisteren,

meezingen en knutselen. Het enthousiasme was erg

aanstekeli jk. We hebben het verhaal verteld van de blinde

Bartimeus. Niets hoeft ons ervan te weerhouden om bij

Jezus te komen.



Zondagochtend hebben we met elkaar een dienst gevierd.

Menno vertelde zijn getuigenis en een stukje over onze

roeping. Daarna sprak hij over 1 Petrus 2:9-1 0. Petrus

beschrijft hier hoe niet alleen de Israëlieten, maar wij

allemaal een roeping hebben om te getuigen wat God in

onze levens doet

Activiteiten voor mannen en vrouwen zijn hier gescheiden.

Zeker in dit gedeelte van het land werkt het niet om

gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren. De manier om

mannen te ontmoeten is hen uit te nodigen voor een bakkie

koffie in een van de vele cafés. De voorganger van de kerk

had wat mannen uitgenodigd waar hij vaker contact mee

heeft, maar die niet allemaal in de kerk komen. We hadden

een goed gesprek over de uitzichtloosheid door

werkloosheid en dat we toch bli j kunnen zijn met datgene

wat we wel hebben. De dag erna deden we nogmaals koffie

en werden we aangesproken door een 1 8-jarige jongen, die

zeer geïnteresseerd was in wie wij waren. Gedurende het

weekend heeft hij ons een aantal keer opgezocht. Na de

koffie hebben we met een groep mannen door de stad

gewandeld en sprak Menno met een man over zijn

depressiviteit. Zondag was hij in de kerk en mocht Menno

voor hem bidden en kon hij hem een bijbeltekst meegeven.

Huisbezoek

Dat het in Fushë Arrëz vaak een kwestie van overleven is

werd ook duideli jk bij een van de huisbezoeken. Zo hebben

we een alleenstaande moeder bezocht dat in een

appartementje woonde dat eruitzag alsof deze sinds het

communisme niet meer was opgeknapt. Sinds kort had ze

wat inkomsten doordat ze een eigen kledingwinkeltje

gestart was. Een ‘kafe turke’ en Jelmer zorgden voor wat

aanknopingspunten voor een goed gesprek. Zorgen zijn

groot en het voelt soms alsof je zo weinig kunt doen aan de

situatie waarin mensen zitten. We hopen en bidden dat we

hier op termijn als OM een verandering te weeg kunnen

gaan brengen en ook hier het licht meer en meer mag gaan

schijnen.




