Mattheüs 13,31-32 HSV

Lieve familie en vrienden,
Sinds twee maanden hebben we een
volkstuin met een tuinhuisje. Een soort
Datscha. Typisch voor hier. Zo waren
Plattenbauwijken
bedoeld;
een
prachtige flat met stromend water en
een tuintje in de buurt. We integreren
dus steeds beter.
Zo’n tuintje moet voor minstens 1/3
bebouwd worden met groente en fruit. Per
wet
is
dat
vastgelegd,
in
het
Bundesgartengesetz. Duitser als de
Kleingartenverein krijg je het bijna niet. We
hebben net weer sla geoogst in de tuin.
Een minuscuul zaadje – eigenlijk te fijn
voor je grove vingers - stop je in de grond
en je oogst een krop van 20x20 cm. En het
groeit enórm snel. We wisten wel, dat sla
zo groeit, maar door er met je neus
bovenop te staan valt het je nog meer op.
Zoiets bedoelde Jezus, dachten we, toen
Hij het had over het koninkrijk dat klein is
als een mosterdzaadje. Bijna niks stelt het
voor. Maar als je het in de grond stopt en
het begint te groeien, dan wordt het een
enorme boom.
Het werk hier in Rostock Evershagen lijkt
daarop. We zijn nog altijd druk met spitten,
schoffelen en zaaien. In het vertrouwen
waarmee je ook sla zaait – dat er op een
dag iets waardevols uit groeit wat God
alleen kan geven.
Straatcafé
Omdat mensen in de wijk ons vertelden
dat ze sociale samenhang en ontmoeting
met elkaar misten, zijn we een straatcafé
begonnen. Gewoon een partytent met
gratis koffie voor iedereen die zin heeft.
Iedere week op woensdagmorgen. Weer of

geen weer. We proberen er altijd te zijn.
Dat is wennen voor de mensen in onze
wijk. Soms onderschat je als christen de
enorme drempel die er is. Want we zijn
van een kerk. En wat wil die wel niet van
je!?
Steeds meer mensen durven het aan om
koffie met ons te drinken. En we praten
met allerlei mensen. Eén ding is daarbij
heel belangrijk: omdat we kerk zijn is
íedereen welkom. Echt iedereen. En dat is
wennen voor sommigen. En een
verademing voor anderen. We luisteren
vooral veel. En horen levensverhalen en
dagelijkse zorgen. Voor het straatcafé
bidden we voor de bezoekers. De meesten
komen inmiddels iedere week. We geloven
dat we hierdoor het beeld van wat kerk is
zichtbaar en ervaarbaar kunnen maken.
En we praten er over “God en de wereld”
zoals de Duitsers dat zeggen. Vaak meer
over de wereld dan over God, maar soms
ineens over God. Zoals met Rudolf, die
een katholieke achtergrond heeft en veel
vragen stelt. Of met een intellectuele
communist die wil discussiëren. Iedereen
die komt is moedig. Ze zijn over de
drempel gekomen en hebben contact met
de kerk…
Netwerk Fresh X
We zijn inmiddels bijna drie jaar hier. Dat is
best een poos. Tegelijk ontwikkelt alles
heel langzaam. Er is veel vertrouwen
ontstaan in de wijk door voetbal,
straatcafé, babygroepjes, stadsdeelraad
en
vooral
door aanwezigheid en
persoonlijk contact. We merkten dat het
goed voor de ontwikkeling van het werk
hier is, om ons aan te sluiten bij een

Ontmoeting in de wijk vind plaats bij het straatcafe
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Hij zei: het Koninkrijk der hemelen is
gelijk aan een mosterdzaad, dat
iemand nam en in zijn akker zaaide.
… als het opgegroeid is, is het het
grootste van de tuingewassen…

kerkplantingsnetwerk in Duitsland. We hebben gekozen voor het netwerk
FreshExpressions. Een interkerkelijk netwerk dat op een manier bezig is met
zending/evangelisatie die past bij hoe we denken dat we bezig moeten zijn in
Rostock. Focus ligt erg op luisteren/kijken en dan voorzichtig mensen kennis
laten maken met geloof. We zijn voorzichtig bezig de volgende stappen van
het werk hier te plannen. We hopen
dat we als team groeien, zodat er
een kinderclub en een regelmatige
Kaffee&Kuchen&Gebets ontmoeting
kan ontstaan. We merken dat er een
paar mensen in onze omgeving zijn
die meer zouden willen. Dat is
hoopvol!
Nog een indruk van het straatcafe

Samen met buren barbecuen
we tussen de flats

Een aantal keer per jaar heeft de kerk
hier een missionair brunch

Nora geniet van de Oostzee

FeG Rostock
We werken hier in Rostock voor een
lokale kerk, de Freie evangelische
Gemeinde Rostock. In 2017 is veel
tijd en energie in deze moederkerk
van het werk in Evershagen gaan
zitten. Inmiddels is er een nieuwe
voorganger aangesteld die duaal
werkt en theologie studeert op
afstand. Daar zijn we erg blij mee.
We kunnen daardoor meer aan de
zijlijn betrokken zijn en ons op de
ontwikkeling in de wijk richten.
Jorine helpt mee in het muziekteam
en Gerrit preekt een keer per
maand. Daarnaast is hij nog
betrokken bij het leidersteam. Ook
zijn
we
dankbaar
voor
de
ontwikkeling in de gemeente. Er
ontstaat nieuw elan en jonge
mensen komen in de diensten. Dat
geeft perspectief voor de gemeente
om zich te ontwikkelen naar een
sterke missionaire kerk in het
centrum van Rostock.
Ons gezin
We verwachten een kindje in
september! Met Jorine en het kindje
gaat het goed. Daar zijn we erg
dankbaar voor. Ook met Nora gaat
het goed. Ze maakt zinnetjes van
minstens vier woorden. Soms in het
Duits, soms in het Nederlands. Het
is écht waar, tweetaligheid gaat
vanzelf. Nora vindt het maar wat
spannend, de baby in mama’s buik.
We zijn benieuwd wat de nieuwe
gezinssituatie voor het werk in
Evershagen gaat betekenen. De
verandering zal best even wennen
worden. Wat lukt nog wel met elkaar
en wat niet? Tegelijk zien we
natuurlijk ontzettend uit naar de

Gebedspunten
• Bid voor de zwangerschap en de
daarmee samenhangende
veranderingen in september. Dat
alles goed mag verlopen
• Bid voor de ontwikkeling van een
team. Dat Duitse christenen zich
aansluiten en het werk zich
sterker door mag ontwikkelen.
• Bid voor Matthias Leimer, die als
voorganger in de FeG Rostock
begonnen is. Dat hij goed z’n
plaats mag vinden in het werk.
• Dank voor ons gelukkige gezin
en dat we ons hier goed op onze
plek mogen weten.
• Dank voor het straatcafé en de
werking ervan in de wijk.
gezinsuitbreiding. In juli hopen we
twee weekjes op vakantie te gaan
naar midden Duitsland, samen met
vrienden uit Nederland. Daar zien we
naar uit.
We wensen u en jou een gezegende
zomer!

Gerrit, Jorine
& Nora
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gemeenschap

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

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

verlangt

Duitsland

Postbus 861
7400 AW
Deventer
0570-637537
ecmnl@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

Postbus 28
3970 AA
Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.org

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 en de
GZB hanteren richtlijnen ter bescherming
van uw privacy in overeenstemming met de
nieuwe Europese regelgeving. Lees deze
verklaring op onze websites.

