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Gezegend wie op de HEER vertrouwt, 
wiens toeverlaat de HEER is. 

Hij is als een boom geplant aan water, zijn 
wortels reiken tot in de rivier. 

Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn 
bladeren blijven altijd groen. 

Tijden van droogte deren hem niet, steeds 
weer draagt hij vrucht. (Jeremia 17:7-8)  

Het is warm in Schwerin, heel warm. De 
warmste dag tot nu toe dit jaar, met 
temperaturen van boven de 35 graden. 
Toch ril ik van de kou. Ik kom net uit het 
water, en de Schweriner See is hier zó 
koud. 
 
Stad der zeven meren 
In de zomer zit je goed in Schwerin, met al 
die meren. De stad wordt ook wel ‘‘Stadt der 
sieben Seen’’ genoemd. Als Patchwork-
gemeenschap maken we daar graag gebruik 
van. Op het einde van deze zomerse 
werkdag in juli hebben we bij de Schweriner 
See afgesproken. Het is daar een stuk beter 
toeven dan in onze flatkamers, waarin het op 
zulke dagen veel te heet wordt. `s Middags 
hadden we in de tuin van het Patchwork 
Center nog een watergevecht gehouden met 
de kinderen. Zo komen we de dag wel door. 
Al kunnen we de volgende keer beter een 
ander plekje opzoeken om te gaan 
zwemmen. Het water is hier wel erg koud... 
 
Vakantieprogramma 
Een week eerder zijn we met jongeren gaan 
zwemmen in de Oostzee bij Rostock. Tijdens 
de schoolvakantie hebben we allemaal 
uitstapjes voor de jeugd georganiseerd. 
Naast het zwemmen hebben we gefietst, 
gewandeld, gefrisbeed en zijn we naar de 
dierentuin en het klimbos gegaan. Een deel 
van deze uitstapjes werd gefinancierd door 
stichtingen die het Patchwork Center een 
warm hart toedragen. We hebben veel 
plezier gehad met de jeugd. Tegelijk was het 
een intensieve periode, omdat het ‘gewone’ 
werk in het Patchwork Center ook nog moest 
gebeuren.   

Zo'n vakantieprogramma houden we wel 
vaker. Tijdens de voorjaarsvakantie in 
februari was het Patchwork Center zelfs 
alleen maar voor kinderen geopend. De 
andere missionaire werkers waren er die 
week namelijk niet in verband met dienst-
reizen. We hebben vogelhuisjes beschilderd, 
we hebben een Bijbels rollenspel gedaan en 
we zijn naar een speeltuin gegaan. 
Naarmate de week vorderde, kwamen er 
steeds meer kinderen bij. Zo hebben we 
nieuwe kinderen weten te bereiken. 
 
Veel kinderen in het Patchwork Center 
hebben het niet makkelijk. Dat geldt bijvoor-
beeld voor een klein, lief meisje dat bij haar 
moeder woont. Haar vader komt geregeld in 
het Patchwork Center, maar negeert zijn 
dochter gewoon. Laatst nodigde hij haar 
zelfs niet op zijn bruiloft uit. Een jongen uit 
een ander gezin ziet zijn vader nooit, en 
wordt door zijn oudere broer gepest. Een 
tijdje terug vertelde hij me dat er thuis geen 
aandacht aan zijn verjaardag was besteed. 
Dit soort situaties raken mij en motiveren me 
om me voor deze kinderen in te zetten. Ik wil 
graag dat zij weten dat er een hemelse 
Vader is die wel oog voor hen heeft. 
 
Doop 
Dat het werk in het Patchwork Center vrucht 
draagt, werd dit jaar zichtbaar tijdens een 
doopdienst bij de Schweriner See. Drie 
volwassenen lieten zich daar dopen; een 
echtpaar en een blinde vrouw. Met de viool 
heb ik mijn steentje aan deze bijzondere 
dienst bijgedragen. In het Patchwork Center 
zijn er meer mensen die erover nadenken 
zich te laten dopen. Daaronder zijn kinderen, 

Beste vrienden, 

Gods teken van trouw boven Schwerin 

 



‘‘Wat eerst een bouwplaats was, is nu 
veranderd in een bloeiende tuin.’’ 

jongeren en volwassenen. Tegelijker-
tijd zien we dat mensen het soms 
moeilijk vinden om na hun doop 
gemotiveerd met het geloof bezig te 
blijven. We zoeken daarom naar 
nieuwe vormen om jonge christenen 
te versterken in hun geloof. 
 
Bloemenbed 
Het afgelopen halfjaar hebben we het 
terrein aan de zijkant van het 
Patchwork Center flink opgeknapt. Van 
de apotheek tegenover het Patchwork 
Center kregen we € 500 om daar een 
bloemenbed aan te leggen. Ik had de 
verantwoordelijkheid voor dit project, en 
heb een bevriende christelijke bioloog 
gevraagd om een plan op te stellen. 
Dat plan hebben we vervolgens 
uitgevoerd, en het is heel mooi 
geworden. Wat eerst een bouwplaats 
was, is nu veranderd in een bloeiende 
tuin. De Schweriner krant schreef er 
een stukje over. De foto die daarbij 
gemaakt is, kunt u via deze link vinden: 
www.ecmnl.nl/foto-bloemenbed  
 
Rostock 
In het voorjaar heb ik twee weken bij 
een gemeentestichting in Rostock 
meegeholpen: Haltepunkt E (de E 
staat voor de wijk Evershagen). Dit 
missionaire project is jonger dan het 
Patchwork Center. Toch was het 
tijdens de activiteiten van Haltepunkt 
E soms al aardig druk. Het was 
waardevol om te ervaren hoe het er 
bij een andere gemeentestichting aan 
toegaat. Doordat ik mijn fiets had 
meegenomen, heb ik de stad Rostock 
in die twee weken goed kunnen 
verkennen. Die kennis heb ik een 
aantal maanden later weer kunnen 
inzetten. Toen heb ik een slechtzien-
de man begeleid tijdens een beurs 
voor visueel beperkte mensen in 
Rostock. Na de beurs zijn we nog de 
binnenstad ingegaan, voordat we 

is een internationale en 
interkerkelijke zendingsorganisatie, 
met als doel gemeenten stichten in 
Europa: dé missionaire strategie in 

het meest uitdagende continent 
voor christenen vandaag. 

Evangeliseren, discipelen maken en 
leiders trainen zijn daarom sinds 

1904 kernbegrippen bij ons | 
Dominik de Bruijne is deels 

financieel afhankelijk van giften. Je 
kunt hem steunen door een gift over 

te maken via 
www.ecmnederland.nl/geven of via 
IBAN: NL02INGB0000254997  t.n.v. 
Stichting ECM-Nederland, Deventer 

o.v.v. “fonds de Bruijne”  
 

ECM-Nederland - 
Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC 

Deventer – Nederland  0570-637537 
 

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 
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verlangt 
Duitsland  

gemeenschap 

Fietstocht 

weer naar Schwerin teruggingen. Zo 
hebben we met elkaar een mooie dag 
gehad. 
 
Toekomst 
Het geld in mijn fonds is inmiddels 
leeg. De kosten voor mijn levens-
onderhoud zijn hoger dan wat er 
maandelijks aan giften binnenkomt. 
Gelukkig verdien ik in periodes dat ik 
in Nederland ben genoeg bij om rond 
te komen, maar de situatie is niet 
ideaal. Ik voel me geroepen om de 
komende tijd in Schwerin te blijven 
werken. Zou u daaraan willen bij-
dragen met een gift (zie het kader 
rechtsonder)? Tegelijkertijd ben ik ook 
met de verdere toekomst bezig. Zo 
ben ik in augustus in Nederland op 
gesprek geweest bij een gemeente 
die een dominee zoekt. In september 
hoop ik een Oost-Duitse gemeente te 
bezoeken die een pastor zoekt. Ik doe 
dit alles in het vertrouwen dat God 
mijn weg zal leiden, zoals Hij tot nu 
toe steeds gedaan heeft.      
 
Hartelijk dank voor uw medeleven en 
steun! 

Dominik  
de Bruijne 

Wandelen langs de Schweriner See 

Een blinde vrouw laat zich dopen 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit 
deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | ECM hanteert richtlijnen ter 

bescherming van uw privacy in overeenstemming 
met de nieuwe Europese regelgeving: 

www.ecmnederland.nl/privacy-statement  

 

Het Patchwork Center wordt steeds groener  

In Rostock bij de bus van Haltepunkt E  

http://www.ecmnl.nl/foto-bloemenbed
http://www.ecmnederland.nl/steun-de-bruine
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl
http://www.ecmnederland.nl/privacy-statement

