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“Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp
roept, wie zwak is en geen helper heeft.
Hij ontfermt zich over weerlozen en
armen. Wie arm is, redt Hij het leven. “
Psalm 72:12 & 13, NBV

Lieve familie en vrienden,
2017 is alweer bijna voorbij. Rostock
bereidt zich voor op kerst. Deze week is
ons december-stadsdeelfeest. De mensen
in Evershagen zijn nu veel minder buiten
dan in de zomer. De speelplaatsen zijn
leeg. Een goed moment om terug te
blikken op ons afgelopen halfjaar.
De (na)zomer met z’n kansen
Vlakbij onze flat bevindt zich een mooie
speelplaats. Er staat een glijbaan, een
schommel, een mega zandbak en er is veel
grasveld. Eromheen staan flats. Veilig en
overzichtelijk gebouwd. Sommige dingen
deden ze erg goed in de DDR. Op deze
speelplaats zijn we zoveel mogelijk geweest
in de zomer. Nora vond het erg gezellig. En
wij kwamen door haar erg goed in contact
met veel moeders en kinderen. Vaders zie je
weinig op speelplaatsen. Een van de
problemen van onze wijk.
Op de laatste mooie nazomerdag hebben we
een BBQ georganiseerd met buren. Iedereen
kon worstjes en drinken meenemen. Wij
zorgden voor een BBQ. Hierdoor konden
allemaal gezinnetjes barbecueën, die daar
anders niet de mogelijkheden toe hebben.
Het lijkt zo eenvoudig en weinig betekenend,
een buurtbarbecue. Maar dat is het niet.
Door zoiets kleins zijn we goed nieuws
geweest in onze wijk. Sinds er Nederlanders
zijn, die iets met een kerk hebben, gebeuren
er leuke gezellige dingen in Evershagen. Dat
valt op.
Maria, leidster van Nora in de kindergarten,
woont in ons blok. Door haar werk kent ze
ons goed. Ook is ze vaak bij ons op de
speelplaats te vinden. Aan collega’s van de
kindergarten en aan vriendinnen vertelt ze
over ons: ‘de ouders van Nora werken voor
een kerk en doen allemaal goede dingen in
de wijk. Voetballen met tieners, barbecues,
meehelpen bij sociale instanties. Ze willen

meer gemeenschap hier.’ Dát vertrouwen.
Daarop kun je bouwen. Vertrouwen moet je
hier in het oosten verdienen. Als je het dan
hebt, opent het deuren. Zonder vertrouwen
lukt bijna niets.
Strassencafé
We merken dat eenzaamheid een probleem
is. Ook zijn er weinig plaatsen waar je in
Evershagen elkaar kunt ontmoeten. Mensen
willen wel graag meer ontmoeting. Daarom
zijn we begonnen met de voorbereidingen
van ons strassencafe. Dat was nog niet zo
makkelijk. Het heeft een poos geduurd
voordat we de vergunning kregen. We
mogen nu op het terrein van de Sparkasse
(een bank) ons straatcafé organiseren. We
geven mensen iedere woensdagmorgen de
mogelijkheid om gratis koffie met ons te
drinken. Daarbij hebben we een bord
neergezet, waarop staat dat we van de Freie
Evangelische Gemeinde zijn en dat we
gastvrijheid en gemeenschap belangrijk
vinden. Verbaasd over iets wat gratis is en
met wat scepsis wordt het aangenomen.
Mensen die durven, komen koffie met ons
drinken. Aan het begin van de morgen
komen moeders die (nog) niet werken
voorbij, die Jorine vaak al kent van de
babygroep. Ook komen er veel eenzame
mensen voorbij. Meestal om even hun
verhaal kwijt te kunnen. Kort ontsnappen aan
de eenzaamheid van je flatje. Of om je
mening te geven over de samenleving.
Laatst was er iemand die met Gerrit een
halfuur over geloof wilde praten. Een
schitterende kans om te vertellen waarom we
dit doen en wat voor Goed Nieuws er voor
Evershagen is. Weer of geen weer, iedere
week aanwezig zijn. Dat is belangrijk in onze
wijk.
Freie Evangelische Gemeinde Rostock
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief
vertelden, leidt Gerrit dit jaar de moederkerk

Gemeenteweekend in Wittenberg

gemeenschap

We geloven dat het verlangen naar liefdevolle
gemeenschappen een verlangen is wat God in
mensen heeft gelegd.

van ons werk. Veel is gestabiliseerd en langzaam groeit de gemeente. Vooral
door christenen die naar Rostock verhuizen voor studie of werk. Maar ook daar
zijn we blij mee en dankbaar voor! Het kerkverband, FEG in Norddeutschland, is
hard op zoek geweest naar een lange termijn oplossing. Matthias Leimer uit de
gemeente in Lübeck gaat de leiding van Gerrit overnemen. We zien er naar uit om
een goede collega en sparringpartner
te krijgen en samen missionair werk in
de stad verder te ontwikkelen. Wij in
Evershagen, hij in de binnenstadt/
südstadt.

Nora bij Babygroep

De buurt BQQ

Nora geniet wel van de Buurt BQQ

Strassencafe

We stelden vast, dat de drempel van
de FeG wat te hoog was, voor
mensen die nog nooit in een kerk zijn
geweest. Tegelijk merkten we, dat we
het qua bemensing nauwelijks redden
om iedere week een dienst te
organiseren. Daarom hebben we vier
keer in het jaar een Brunch-dienst
gehad. Een mooie kans voor
gemeenteleden
om
familie
en
vrienden eens mee te nemen. Met
elkaar hebben we uitgebreid gegeten
en de maaltijd heeft Gerrit afgesloten
met een korte impuls (10 minuten)
over een thema. Zo ging het over
angst & geborgenheid, Pinksteren,
gemeenschap en liefde. Iemand uit
Evershagen die we goed kennen komt
graag. Daar zijn we blij mee.
We merkten, dat veel mensen in de
gemeente Bijbellezen erg moeilijk
vinden. Dat is best wel te begrijpen,
want zonder christelijke achtergrond
vind je niet zo makkelijk toegang tot
de Bijbel. Zeker niet tot het oude
Testament. Daarom heeft Gerrit een
Bijbelcursus
van
vier
avonden
georganiseerd, waarin het ging om
Genesis,
Exodus,
Verbond
en
Messiasverwachting.
Het
waren
mooie avonden,
waar
mensen
enthousiast op reageerden.
Op het moment dat we dit schrijven,
zijn we nog niet zolang terug uit
Wittenberg, de stad van Maarten
Luther.
We
hebben
een
gemeenteweekend achter de rug,
waarin we nagedacht hebben over
missionaire visie op de stad. We
werden
daarbij
begeleid
door
Alexander Garth. Iemand die als Oost
-Duitser in Berlijn twee kerken heeft
gestart
en
atheïsme-expert
is.
Daarnaast hebben we natuurlijk met
elkaar genoten van de tijd in
Wittenberg! Geïnspireerd zijn we weer
terug naar de Oostzee gereden!
We kijken dankbaar terug op alles wat
er is gebeurt in het afgelopen jaar. We

Gebedspunten
• Dank voor het
gemeenteweekend in Wittenberg
• Dank voor de komst van Matthias
Leimer naar Rostock
• Dank voor het Strassencafé. De
Sparkasse heeft onze
vergunning net weer verlengd.
• Bid voor Sonja die vastzit in
haar huwelijk, waarvan ze zelf
zegt dat er geen zicht op is dat
het ooit beter zal worden.
Daarnaast merken we bij haar
een beetje openheid voor het
evangelie. Bid voor wijsheid, tact
en durf om haar meer van het
evangelie te laten zien.
geloven dat de Heilige Geest aanwezig
was in de processen die we hierboven
beschreven hebben. Ook willen we jou
bedanken voor jou (financiële) steun
en gebed!
We wensen u en jou een gezegende
decembermaand!

Gerrit, Jorine
& Nora

COLOFON

verlangt

Duitsland

Gerrit en Jorine van Dijk zijn in
samenwerking met GZB en ECM
Nederland uitgezonden naar Duitsland.
In Rostock werken zij in een gemeentestichtingsproject met een lokale kerk.
De uitzending van Gerrit en Jorine
wordt mede mogelijk gemaakt door de
hervormde gemeente Veenendaal.
U kunt hen steunen door een gift over
te maken via www.ecmnederland.nl/
geven of IBAN: NL02INGB0000254997
t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. “fonds
G&J van Dijk” Uw giften zijn
fiscaal aftrekbaar.

www.gerritenjorine.nl
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