Beste vrienden,
Gemeentestichting is een echte uitdaging.
Niet alleen voor ons, maar ook voor de
vijand. Daarom is gemeentestichting ook
aanvechting, wat we in het afgelopen jaar
heftig beleefd hebben. Door uiterlijke
omstandigheden, door ziektes, de macht
van verslavingen, en ook intern door
spanning in het team. En dan was daar
corona. Onze uitbundige, luide vrolijke
feesten, die zoveel voor de mensen
betekenen, zoveel hoop uitstralen, zijn
bijna allemaal afgelast. In een omgeving
waar sowieso zoveel ontbreekt, zo weinig
positiefs te vinden is, komt dat extra hard
aan. Tegelijk is elke ‘struggle’ ook een
mogelijkheid om te leren. En het helpt ons
nog dankbaarder te worden voor alle
goede dingen die er gebeurd zijn.
Ondanks of misschien ook wel juist door de
coronatijd is ons wekelijks Bijbeluurtje echt
gegroeid. Er zijn meer mensen bijgekomen
en de meesten vinden het echt leuk – wat in
een ‘niet-lezer’-omgeving best een wonder
is. Natuurlijk lezen we niet alleen. Markus,
onze team collega, verpakt het Bijbelverhaal
meestal in een soort theatervoorstelling,
waaraan iedereen mag meedoen. Zo wordt
het verhaal niet alleen gehoord, maar ook
beleefd.
Laatst vertelden we het verhaal van de zaaier.
Aan het einde vroegen we, waar de mensen
zichzelf zien: hoe sta jij hierin, welk beeld
past bij jou? Marco, onze DJ, antwoordde
gelijk: ‘Geen beeld past bij mij. Ik ben
geïnteresseerd, maar begrijp gewoon nog
niet genoeg om te weten waar ik sta.’ Dit
beschrijft het gevoel van veel mensen in
onze totaal niet-religieuze omgeving: ook al

echt teamwork: onze vriendelijke ‘Lieferservice’

hebben we al zo vaak iets verteld, het blijft
nog zo anders, zo nieuw, zo onbegrijpelijk,
zo gek. Wilt u met ons danken, dat God deze
hindernissen kan overwinnen en harten kan
openen? In vertrouwen op deze God willen
we dit jaar een doopcursus aanbieden en
(als het weer mogelijk is natuurlijk) een groot
doopfeest vieren. Wilt u bidden dat veel
mensen deze stap zullen wagen?
Ondanks alles is het tweedehandswinkeltje
in het Patchwork Center het afgelopen jaar
nog meer gegroeid. De behoefte van onze
mensen aan kleding en de behoefte van
anderen om hun kast of vliering op te ruimen,
hebben elkaar hier gevonden. En als we dan
kinderen met T-shirts van Nederlandse
voetbalclubs zien rondlopen, weten we dat
de kleding goed is aangekomen. Dan breng
ik een (gebruikt) matras naar een oude man
met kromme rug - om te ontdekken dat hij
niet eens een bed heeft - en ik besef dat we
nog altijd maar heel weinig doen. In oktober
hebben we de mogelijkheid gekregen extra
ruimtes aan de overkant van de straat te
huren. Daar zit nu de ‘Boutique’, heel chique
en tegelijk heel goedkoop. Deze uitbreiding
werd hoog tijd, want de opbergruimtes van
het Patchwork Center barstten uit hun
voegen. Wilt u bidden, dat we met deze
nieuwe locatie nog meer tot zegen worden?
Afgelopen zomer is Patrick (36) na enorme
stress met een verslaafde vrouw, die hij
onderdak had geboden, uit angst uit zijn
woning gevlucht. Hij bleef maar lopen,
anderhalve dag lang, zonder eten. Toen hij
terugkwam, heeft hij een tijdje in het
Patchwork Center gewoond, zo bang was hij
om terug te gaan. Op een dag ben ik met
hem naar zijn blok gelopen. Onderweg
hebben we God om een (vreedzame)
oplossing gebeden. Hij stond trillend voor zijn
deur, kon het slot bijna niet open krijgen. En
wat bleek? De vrouw was weg! Hij heeft haar
sinds die tijd niet meer gezien. Opgelucht en
ook wel gechoqueerd vertelde hij daarna aan
iedereen dat we gebeden hadden en God die
vrouw heeft laten ‘verdwijnen’ …
Ook in ons team ‘verdwijnen’ mensen: Ellis
en David hebben nieuwe plannen en gaan
ons na jarenlange ondersteuning verlaten.
Dat wordt een grote uitdaging voor ons allen.
Wilt u met ons danken voor de grote zegen
die zij voor ons zijn geweest? Als team zijn
we nu best klein geworden terwijl het werk
verder groeit. De sleutel is discipelschap: de

European Christian Mission
februari 2021

“Dan breng ik een (gebruikt)
matras naar een oude man
met kromme rug - om te
ontdekken dat hij niet eens
een bed heeft - en ik besef dat
we nog altijd maar heel
weinig doen.”

verlangt
Oost Duitsland

leiders van de toekomst moeten uit
het Patchwork Center komen. Wilt u
met ons bidden, dat God mensen tot
Hem en ook tot leiding roept?
We werden verrast door een nieuwe
medewerker, die sinds de zomer
meedoet: Mandy, 33, moeder van drie
kinderen, heeft een oog voor kleren
en een hart voor anderen, èn is heel
enthousiast over het geloof. Echt een
gebedsverhoring voor Kseniya, die al
lang op zoek was naar een trouwe
medewerker voor de leiding. Wilt u
voor haar groei bidden?

Sebastian en Levi ruimen de straat vrij

Twee van onze beste medewerkers
kampen met ziekte. Klaus, onze timmerman, heeft kanker (eindstadium)
en Kerstin, onze caféleiding, werd
onlangs heel plotseling met een
longembolie in het ziekenhuis opgenomen. Wilt u voor hen bidden, dat ze
juist in hun nood Gods nabijheid
zullen ervaren?

Sophie helpt mee bij maaltijden leveren in de
buurt. Dat gaat ook onder Corona nog door

In onze wijk hoort een gebrekkige
gezondheid bij het dagelijks leven. Ik
las onlangs over de typische levensdoelen die mensen in verschillende
lagen van de samenleving hebben. In
onze omgeving (achterstandswijk) is
dat vooral het woordje ‘niet’: niet ziek
worden, niet je werk verliezen (als je
al werk hebt), geen huurachterstand
krijgen, geen lege koelkast, niet
opgeven, niet nog meer problemen
krijgen. Dit klinkt misschien wel heel
beperkt als levensdoel, maar het is

tegelijk ook heel nuchter en realistisch: veel meer kun je niet bereiken.
En helaas geeft de statistiek ze gelijk:
de kans om sociaal op te klimmen is
voor mensen aan de onderkant van
de samenleving maar heel klein.
Waar je geboren bent, daar blijf je
meestal je leven lang.
Gelukkig is dat bij God niet zo. Bij
Hem is alles omgekeerd. Onder is
boven en arm is rijk. Met Hem ben je
gelukkig – zelfs of misschien juíst in
ziekte en met een lege koelkast. Dat
neemt de druk weg om alle
problemen te moeten vermijden. Maar
het zet je ook in gemeenschap met
andere gelovigen, die hun rijkdom
delen, zodat niemand meer tekort
heeft. Wilt u bidden, dat onze mensen
dit ontdekken en aanvaarden? En wilt
u voor ons rijke christenen bidden, dat
we de armen onder ons eren en niet
als probleemmensen zien?
Bedank voor uw ondersteuning!
Gods zegen uit Schwerin,

Christiaan, Kseniya
Sebastian & Levi

COLOFON

naar vervulling

“Het is ons verlangen dat de mensen mogen
ervaren hoe bij God onder boven is, en arm rijk. “
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mandy, eckhard en kseniya voor de nieuwe boutique
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