
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Monster en het bestuur van 
de GZB nodigen u van harte uit de kerkdienst bij te wonen waarin Johan, 
Willeke, Abel en Mirjam Vrij worden uitgezonden naar Albanië. In deze 
dienst vragen we Gods zegen over hun uitzending. 

Willeke richt zich voornamelijk op het diaconale vlak zoals opvoeding, 
vrouwenwerk en het jeugdwerk. Johan zal zich richten op training en 
bemoediging van kerkleiders en jeugdleiders en op het jeugdwerk. 

De uitzending vindt plaats op D.V. zondag 3 juli 2022 om 09.30 uur in de 
Hervormde Kerk te Monster. In deze dienst zal ds. M.J. Tekelenburg voor-
gaan. Namens de GZB wordt de uitzending verricht door ds. J. Haasnoot, 
opleidingscoördinator van de GZB. 

Namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Monster,
A. Voskamp, secretaris

Namens de GZB
M. van den Boogaart, directeur

Uitnodiging
uitzenddienst
D.V. zondag 3 juli 2022

Johan, Willeke, 
Abel en Mirjam 

naar Albanië



Gegevens over de uitzenddienst
• Adres van de Hervormde Kerk: Kerkplein 1, 2681 BG Monster. 
•  Er kan geparkeerd worden op het parkeerterrein van de kerk 

(Herckenrathstraat) en de parkeerplaats aan de Molenbrink (bij de 
Jumbo en Hoogvliet). 

• Tijdens de dienst is er kinderoppas in De Haven.
• Voor mensen die van ver komen is er gelegenheid om voorafgaand aan 

de dienst koff ie/thee te nuttigen in de Haven.
• Na afl oop van de dienst bent u van harte welkom om koff ie, thee of fris 

te drinken. Voor mensen die van ver komen is er gelegenheid om een 
broodje te eten. 

• Mocht u verhinderd zijn en de dienst online willen volgen of op een later 
moment terugzien, kijk dan op www.youtube.com/hervormdmonster.

Contact
Thuisfrontcommissie
Gerdien van den Hoogen
tfc@vrijinalbanie.nl 
06 24779563

Onze missie
De komende jaren gaan wij werken in 12 gemeen-
ten verspreid over Albanië (10 gemeenten) en 
Kosovo (2 gemeenten). Deze jonge protestantse 
kerken hebben behoefte aan goede leiders en 
theologische training. In de afgelopen jaren is 
het kerkenprogramma Fokusi ontwikkeld om 
gemeenteleden en kerkleiders te trainen. Middels 
dit programma zijn zij beter in staat om hun werk 
te doen en zo kunnen zij de bevolking dienen. 

Onze missie is om samen met deze gemeenten het 
Fokusi traject te gaan doorlopen, om zo de kwets-
bare en kleine gemeenten te ondersteunen in hun 
missionaire roeping. Naast dit traject gaan we met 
de gemeenten nadenken over hun diaconale taken 
in de wijk of het dorp en per gemeente kijken wat 
nodig is en welke behoefte er zijn op gebied van 
jeugdwerk. Hierbij speelt (de ontwikkeling van) het 
persoonlijk geloof een belangrijke rol. We willen 
samen met de kerken in Albanië en Kosovo Gods 
liefde zichtbaar maken in de samenleving.
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