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Het Patchwork Center
groeit, net als de buik van
een zwangere vrouw:
steeds groter en voller.
Maar daar gaat het
natuurlijk niet om.
Beste vrienden,
Dynamisch
Dynamisch, vol beweging, verrassingen,
kleine en grote wonderen – zo zouden wij het
dagelijks leven in het Patchwork Center
beschrijven. We kijken erg dankbaar terug op
één jaar Patchwork Center. Zoveel mensen,
zoveel bijzondere verhalen en nog altijd elke
week wel een paar nieuwe gezichten. Zoals
laatst Ronny. Eerst kwam hij een paar weken
lang met zijn vriendin af en toe een kopje
koffie drinken of voor het middageten. En
toen sprak hij me aan: ‘Hey, heb je niet wat
voor me te doen, ik heb geen werk, die
Decke fällt mir auf den Kopf' (het plafond valt
op mijn hoofd, zo zeggen Duitsers dat :-) ...
Inmiddels leidt hij een klein bouwproject (een
aanbouw voor gereedschap) en ontpopt hij
zich tot een supermedewerker, die ook goed
anderen kan motiveren. Of Francisco. Hij
kwam een paar maanden geleden omdat hij
strafuren moest werken. Inmiddels heeft hij
zijn uren al lang gemaakt, maar hij vindt het
zo gaaf bij ons dat hij nog altijd meedoet:
'Het doet me goed hier te zijn. Zo kan ik weer
een beetje structuur opbouwen en doe ik
geen domme dingen.'
Het Patchwork Center groeit, en veel wat
eerst zo groot leek, is nu al te klein. In het
bijzonder onze werkplaats is veel te klein:
veel stoere en ruwe mannen op een kluitje,
en als de één wil verven en de ander zagen,
dan zijn irritaties niet te vermijden. Daarom
willen we de werkplaats uitbreiden, wat ook
weer heerlijk werk voor onze mannen
oplevert. Daarvoor moeten we wel een stukje
grond van de stad kopen. Wilt u bidden dat
de stad ons daarin tegemoetkomt en ook dat
we het nodige geld voor dit project (in totaal
zo'n € 20.000) bij elkaar krijgen?

Dikke buik
Het Patchwork Center groeit, net als de buik
van een zwangere vrouw: steeds groter en
voller. Maar de zichtbare groei is alleen de
buitenkant, daar gaat het natuurlijk niet om: je
wordt ook niet zwanger om dik te worden!
Waar het wel om gaat, is wat er binnenin
ontstaat. En dat is precies onze taak als gemeentestichtingsteam: steeds weer voelen,
polsen, hoe het kind, de gemeente hier groeit,
of ze genoeg voeding krijgt en welke dingen
schadelijk kunnen zijn.
Zo zien we dat het 'oké' geworden is om in het
Patchwork Center openlijk over God te praten –
iets wat vroeger onvoorstelbaar was (zo gek,
daar praat je niet over!) Dat alleen is al een
enorm wonder! We zien ook een groeiende
groep vrouwen die één keer per week meedoet
aan een bijbelbespreking. We zien jongeren die
openstaan voor meer en dieper. We zien de
eerste mensen die gedoopt willen worden ...
Tegelijk zien we ook gevaren: regelmatig
conflicten tussen medewerkers, die niet te
vermijden zijn maar die wel goed opgelost
moeten worden. Het kapotte leven, dat zo
velen op kritische momenten ervan afhoudt om
verder te groeien. Vaak door relaties, die
ongezond en gevaarlijk zijn. Zoals bij Maria*.
Net toen ze echt deel van de gemeenschap
was geworden, kreeg ze een relatie met een
man uit een andere stad. Ze liet alles achter en
vertrok met haar kinderen naar haar
'droomman.' Dat liep helemaal uit de hand en
ondertussen is ze weer terug; nog iets meer
kapot, met de zovéélste 'ex-man' en 'ex-papa.'
Gelukkig is ze er nu weer helemaal bij! Ze zingt
heel graag en staat heel open voor het geloof.
Wilt u voor haar bidden, dat er dit keer niets
meer tussenkomt en ze deel van Gods familie
wordt?

groot feest - een jaar Patchwork Center

naar gezonde
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Outdoor kindermiddag bij het Patchwork
Center - Levi in zijn element
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familie

Het is ons verlangen dat de Duitsers
mogen ervaren hoe echte
gemeenschap werkt – met Jezus.

Familie
De jongeren in onze buurt zijn een
bijzondere categorie. De meesten
leiden al het leven van een volwassene, vol van stress en conflicten.
Velen kennen we al van kleins af aan.
Toch lukte het tot nu toe niet echt iets
structureels op te bouwen. Daarvoor
leek het leven te weerbarstig. Maar
afgelopen jaar in december beleefden
we iets bijzonders: een aantal jongeren dat op school helemaal vastloopt,
bleek opeens supergemotiveerd om
samen met Christiaan een lied in te
studeren. De leraren waren helemaal
verbaasd (en wij eigenlijk ook wel).
We wilden deze bijzondere verbinding
verder
ontwikkelen
en
daaruit
ontstond het idee om met deze groep
jongeren een paar dagen naar
Amsterdam te gaan. Even helemaal
weg uit het dagelijks leven. De
meeste leraren vonden dat wel heel
dom – hoe kun je nu met zulke
jongeren op stap gaan. En wij hielden
er rekening mee dat het ook wel een
nachtmerrie zou kunnen worden,
maar het bleek geweldig te zijn! We
hadden zo'n mooie, ontspannen tijd
samen, zo positief. Zoals een van de
meiden zei: 'het is net of we een
familie zijn.' Dit heeft ons zeer
geraakt. Toen we terug waren,
besloten we het houden van een
jeugdgroep bij ons thuis uit te
proberen – een stukje familiesfeer met
inhoud. En tot nu toe lijkt het echt te
werken! Ja, het leven is nog steeds
weerbarstig, er komt bij veel jongeren
vaak iets tussen (stress met ouders,
te veel gedronken, kind ziek). En toch
zien we hoe gemotiveerd ze zijn en
hoe graag ze komen! De whatsappgroep heet 'Familie' – die naam
hebben ze zelf uitgekozen. Bidt u met
ons dat deze groep een plek wordt

waar jongeren uit onze buurt God en
Zijn familie kunnen ontdekken?
Nood
Het Patchwork Center groeit. Midden
in een wijk met zoveel nood ontstaan
er steeds weer nieuwe mogelijkheden
om echt iets te veranderen. En toch
kunnen wij deze wijk niet redden.
Steeds weer lopen we tegen onze
grenzen aan, als team en persoonlijk.
Vaak zijn we gewoon ook heel moe.
Dankbaar, diep bewogen, maar ook
moe. Eigenlijk is dat niet erg; zo
beseffen we elke keer weer dat wij het
niet kunnen. Tegelijk zijn we ook heel
blij dat we na de zomer versterking
van een jonge (Braziliaans-Duitse)
familie krijgen, uitgezonden om deel
te worden van ons team. Ook een
jonge vrouw uit Peru bereidt zich voor
op een uitzending naar Schwerin/Oost
-Duitsland. Dat zijn echte gebedsverhoringen! Wilt u voor deze mensen
bidden, dat ze de nodige ondersteuning, ook financieel, zullen vinden?
Hartelijk dank voor uw ondersteuning
en uw gebeden!
Zonder de wetenschap, dat we niet
alleen in dit werk staan, zouden we
het niet volhouden!
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gemeenten stichten in Europa: dé
missionaire strategie in het meest
uitdagende continent voor christenen
vandaag. Evangeliseren, discipelen
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Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit
deze publicatie te verspreiden zonder onze
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft
aangegeven deze publicatie te willen ontvangen.
Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te
allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de
nieuwe Europese regelgeving:
www.ecmnederland.nl/privacy-statement

