
Kristi en Jetnor voelen zich machteloos en voelen zich zeer onrechtvaardig behandeld door de Turkse 
overheid. Bemoedig hen, bid voor hen én stuur hen een kaartje.  
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Tips voor het schrijven:  
1. Ze begrijpen eenvoudig Engels. Je kan zelf een Engelse tekst schrijven.  
2. Voorbeeld teksten zijn bijgesloten evenals Nederlandse / Engelse / Albanese  Bijbelteksten die 

je kan gebruiken.  
3. Zet als afzender je naam en achternaam erop + Holland / The Netherlands, geen plaatsnaam, e-

mail of postcode.  
 

Bemoedigende Bijbelteksten: 
Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe 
kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, 
hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar 
raakt niet uitgeput. 
Jesaja 40:31 
 

 
Por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të 
reja, ngrihen me krahë si shqiponja, vrapojnë pa 
u lodhur dhe ecin pa u lodhur. 
Isaia 40:31 
 
 

Moet je door het water gaan - ik ben bij je; of 
door rivieren - je wordt niet meegesleurd. Moet 
je door het vuur gaan - het zal je niet verteren, 
de vlammen zullen je niet verschroeien. 
Jesaja 43:2 
 

Kur do të kalosh përmes ujërave unë do të jem 
me ty, ose do të kalosh lumenjtë, nuk do të të 
mbytin; kur do të ecësh nëpër zjarr, nuk do të 
digjesh dhe flaka nuk do të të konsumojë. 
Isaia 43:2 
 
 

Ik gebied je dus: wees vastberaden en 
standvastig, laat je door niets weerhouden of 
ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, 
je God, staat je bij. 
Jozua 1:9 

A nuk të urdhërova unë? Ji i fortë dhe trim; mos 
ki frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti, Perëndia yt, 
është me ty kudo që të shkosh". 
Jozueu 1:9 
 

 
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder 
lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 
Matteüs 11:28 
 

 
Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të 
rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. 
Mateu 11:28 
 

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, 
en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef 
in ruil voor jou, ja alle volken om jou te 
behouden. 
Jesaja 43:4 
 

Sepse ti je i çmuar në sytë e mi dhe i nderuar, 
dhe unë të dua, unë jap njerëz për ty dhe popuj 
në këmbim të jetës sate. 
Isaia 43:4 
 
 



Geprezen zij de God en Vader van onze Heer 
Jezus Christus, de Vader die zich over ons 
ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in 
al onze ellende moed geeft, zodat wij door de 
troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in 
al hun ellende moed kunnen geven. 
2 Korintiërs 1:3-4 
 
 

Bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit tonë Jezu 
Krisht, Ati i përdëllimeve dhe Perëndia i gjithë 
ngushëllimit, i cili na ngushëllon në çdo 
shtrëngim tonin, që, nëpërmjet ngushëllimit me 
të cilin ne jemi ngushëlluar nga Perëndia, të 
mund të ngushëllojmë ata që janë në çfarëdo 
shtrëngimi. 
2e Korintasve 1:3,4 
 

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees 
standvastig en onwankelbaar en zet u altijd 
volledig in voor het werk van de Heer, in het 
besef dat door de Heer uw inspanningen nooit 
tevergeefs zijn. 
1 Korintiërs 15:58 
 

Prandaj, o vëllezërit e mi të dashur, qëndroni të 
fortë e të patundur, duke tepruar përherë në 
veprën e Zotit, duke e ditur se mundi juaj nuk 
është i kotë në Zotin. 
2e Korintasve 15:58 
 
 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar 
komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die 
hemel en aarde gemaakt heeft.  
Psalm 121:1-2 

Unë i ngre sytë nga malet; nga do të më vijë 
ndihma? Ndihma me vjen nga Zoti, që ka bërë 
qiejt dhe tokën. 
Psalmet 121:1,2 
 

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees 
geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw 
staf, zij geven mij moed.  
Psalm 23:4 

Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, 
nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je 
me mua; shkopi yt dhe thupra jote janë ato që 
më japin zemër. 
Psalmet 23:4 

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij 
mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in 
de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld 
overwonnen. Johannes 16:33 

Jua kam thënë këto gjëra, që ta keni paqen në 
mua; në botë do të keni mundime, por merrni 
zemër, unë e munda botën!''. 
Gjoni 16:33 

Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe 
aansporen lief te hebben en goed te doen, en in 
plaats van weg te blijven van onze 
samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar 
juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate 
u de dag van zijn komst ziet naderen. 
Hebreeën 10:24-25 
 

Dhe le të kujdesemi për njëri-tjetrin, për t'u 
nxitur për dashuri dhe vepra të mira, pa hequr 
dorë nga të mbledhurit bashkë tonin, sikurse 
kanë zakon disa, por të nxisim njëri-tjetrin, aq 
më tepër se e shihni ditën që po afrohet. 
Hebrenjve 10:24,25 
 
 

De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, 
brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat 
en alles overtreft. 
2 Korintiërs 4:17 

Sepse trishtimi ynë i lehtë që është vetëm për 
një moment, prodhon për ne, një peshë të 
pamasë e të pashoqe të amshueshme lavdie; 
2e Korintasve 4:17 

Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees 
sterk en houd moed. 
Psalm 31:25 

Qofshi të fortë, mbarë ju që shpresoni tek Zoti, 
dhe ai do ta bëjë të patundur zemrën tuaj. 
Psalmet 31:25 

 
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, 
zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet 
ongerust en verlies de moed niet. 
Johannes 14:27 
 

 
Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time: unë po 
jua jap, po jo si e jep bota; zemra juaj mos u 
trondittë dhe mos u frikësoftë. 
Gjoni 14:27 
 



Moge God, die ons doet volharden en ons troost 
geeft, u de eensgezindheid geven die Christus 
Jezus van ons vraagt. 
Romeinen 15:5 
 

Dhe Perëndia i durimit dhe i ngushëllimit ju 
dhëntë juve të keni po ato mendime njëri me 
tjetrin, sipas Jezu Krishtit. 
Romakëve 15:5 
 

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als 
God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 
Romeinen 8:31 

Çfarë të themi, pra, për këto gjëra? Në qoftë se 
Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër 
nesh? Romakëve 8:31 

Vrije teksten 
Sterkte en zegen 
Ik bid voor jullie 
Jullie zijn niet vergeten  
Moge God je sterkte geven!  
,en voor jullie familie. 

 
Forca dhe bekime 
Unë lutem për ju. 
Ju nuk janë të harruar  
Perëndia ju dhëntë forcë! 
,ju dhe familje tuaja 

 

Elf jaar onschuldig in de gevangenis voor een tasjesdiefstal  

De gemeente waar zendingswerkers familie Pijnacker Hordijk momenteel kerkt in Korce, Albanië 
kent een grote groep jeugd. In april 2014 reisden Kristi en Jetnor (1993) naar Turkije om te werken 
in een tasjesfabriek in Istanbul. Het noodlot sloeg toe toen en ze werden beschuldigd van een 
tasjesroof, werden opgepakt en kregen na een lang proces elf (!) jaar gevangenisstraf. Ze zitten 
sinds juni 2014 onschuldig vast in een Turkse gevangenis.  

Verkeerde plaats, tijd en misdaad.  
Na het werk renden ze op een regenachtige dag door een winkelstraat en schuilden even voor de 
regen. Op datzelfde ogenblik werd ook in die straat een tasjesroof gepleegd. Een winkelcamera legde 
het voorval vast, maar de beelden keerden zich tegen Kristi en Jetnor en het onrecht stapelde zich 
op; de hoofdlijnen zijn:  

1. Twee daders zijn gearresteerd terwijl er één dader te zien is op camerabeelden. Kristi en Jetnor 
renden de tegenovergestelde richting op.  

2. De beroofde vrouw heeft geen aangifte bij de politie gedaan. Een winkelier heeft wel de 
camerabeelden aan de politie afgestaan.  

3. De beroofde vrouw heeft tweemaal in de rechtszaal verklaard dat deze jongens niet de daders 
zijn.  

4. Na opgepakt te zijn, werden ze vervolgens weer voor enkele dagen vrijgelaten omdat ze 
onschuldig waren volgens de rechter. Vervolgens zijn ze weer opgepakt en ‘schuldig’ verklaard.  

5. De tasjesroof geldt in Turkije als een misdaad tegen de ‘Turkse staat’. 
6. De twee jongens zijn mishandeld en werden gedwongen om iets te ondertekenen. Een van de 

twee was zo slim om op het document te zetten naast zijn handtekening: ‘ik begrijp niet wat 
hier staat’. 

7. De tweede rechtszaak werden de jongens veroordeeld voor 9 jaar + 2 jaar omdat de rechter 
vond dat ze niet fatsoenlijk gekleed waren tijdens de zitting.  

8. De tweede rechtsgang (het ena hoogste rechtsorgaan) in Ankara Turkije oordeelde op 30 
september ook elf jaar met aftrek van het voorarrest. De ouders, jongens en advocaten dachten 
dat de uitslag positiever zou uitpakken.  

9. Nu zijn Kristi en Jetnor in afwachting van hun verdere proces bij het hoogste gerechtelijke 
Turkse orgaan.  

 


