Vanaf medio 2003 is Jozua, evangelische gemeente
Alblasserwaard, via stichting Hoop voor Albanië in contact
gekomen met de Goede Herderkerk in Vreshtas, een plaatsje
in zuidoost Albanië. De Goede Herderkerk is een zelfstandige,
evangelische gemeente onder leiding van het
voorgangerechtpaar Spethim en Baria Cenolli.
De gemeente is aangesloten bij de VUSH, dat is
vergelijkbaar met de Evangelische Alliantie in Nederland.
In december 2003 kwam via de diaconie het verzoek van
stichting Hoop voor Albanië of wij, als gemeente, de gemeente in
Vresthas willen ondersteunen. In het kader van werelddiaconaat steunt de diaconie van Jozua
verschillende projecten in de wereld. Dit verzoek is door de diaconie voorgelegd aan de oudstenraad,
die hun toestemming aan dit voorstel verleend heeft. Op dit moment is de Goede Herderkerk in
Vresthas een zustergemeente van Jozua Alblasserwaard.
Dit houdt in dat, naast financiële en geestelijke ondersteuning, ook praktische hulp geboden wordt.
Deze hulp wordt gecoördineerd door de werkgroep Vreshtas, die namens Jozua de contacten
onderhoudt. De werkgroep zet kleinschalige projecten op in Vreshtas. Sinds oktober 2004 zijn
projecten gestart om woningen van de inwoners van het dorp op te knappen. In overleg met Shpetim,
de voorganger van de kerk, krijgen de armste mensen van het dorp nieuwe raamkozijnen of deuren of
vloeren. Opmeten van deuren, vloeren of kozijnen gebeurt in Vreshtas, de fa. Kooijman maakt in
Nederland de kozijnen en deuren en leden van de werkgroep plaatsen ramen, deuren en vloeren bij
de mensen thuis, waarbij de bewoners zelf ook meehelpen. Daarnaast zijn er twee Volkswagenbussen naar Vreshtas gebracht, zodat daarmee hulpgoederen, mensen, maar ook het evangelie
rondgebracht kan worden naar de diverse dorpen rondom Vreshtas.
Doel van onze bezoeken is het bemoedigen van de leden van de Goede Herderkerk en mensen laten
zien dat onze God een God is die, als een Herder, omziet naar mensen. Daarnaast willen we laten
zien dat een goede zaak is als de sterke de zwakke te hulp komt, en dat ze als gemeente in Vreshtas
niet alleen staan.
Uw giften ter ondersteuning zijn meer dan welkom en kunnen gestort worden rek. nr. 67.91.69.431 ten
name van de Evangelische gemeente Jozua Alblasserwaard o.v.v. Vresthas.

