
E
u

ro
p

ea
n

 C
h

ri
st

ia
n

 M
is

si
o
n

 
d

ec
e
m

b
er

 2
0

1
6

 

Laat Uw nieuwe wereld komen. 
Laat op aarde Uw wil gedaan 

worden, net zoals dat in de 
hemel gebeurt.  

Mat 6:10 (BGT) 

De zon gaat hier na 8.00 pas op en voor 
16.00 alweer onder; we leven in de 
donkere dagen voor kerst. Dat betekent 
in Rostock: Kerstmarkt! De hele 
binnenstad is veranderd in een grote 
zee van kraampjes en gezelligheid. Het 
laat ons ook realiseren dat we al meer 
dan een jaar in Rostock wonen. Onze 
tweede kersttijd in Rostock breekt aan. 
 
Road to Rostock 
In oktober hadden we enthousiasmerend 
bezoek uit Veenendaal. Maar liefst 22 
jongeren en 7 leiding kwamen langs om 
een weekend Rostock te beleven; Road to 
Rostock. Met elkaar hebben we Rostock 
ontdekt, de Stasi gevangenis bekeken 
(gevangenis van de geheime dienst) en 
daarna hebben we zending “beleefd” in 
Evershagen. Voetballend in het stadsdeel 
aanwezig zijn.  
Op zondag was de hele groep te gast in de 
FEG in de Südstadt. Dat was een hele 
belevenis. “Jullie komen echt uit een 
bruisende gemeente, zeg!,” werd er 
opgemerkt door een gemeentelid. Tsja, in 
plaats van dertig mensen ineens zestig 
mensen in je dienst is indrukwekkend. De 
interesse en betrokkenheid vanuit 
Veenendaal doet men goed in Rostock! 
 
Gerhard 
Eén van Gerrits vaste voetbalvrienden 
Gerhard1 van 9 was ook bij het voetballen 
in de wijk. Diep onder de indruk van zóveel 
Nederlanders zei zijn moeder: “Fantas-
tisch, wat jullie hier in de wijk doen. Sinds 
jullie hier zijn gebéurt er wat!” Niet lang 

daarna moest Gerhard aan zijn voet 
geopereerd worden. Gerrit heeft hem 
opgezocht op de kinderafdeling van het 
ziekenhuis. Een week later hebben we 
samen bij hen thuis “Kaffee und Kuchen” 
gehad. Terwijl Gerrit kwartette en Wii 
speelde met voetbalvriend Gerhard, vertel-
de zijn moeder aan Jorine ontzettend veel 
over haar leven. Na afloop werden er 
plannen gemaakt om samen naar de 
kerstmarkt te gaan. We merken dat er 
vertrouwen groeit en dat we langzaam een 
netwerk opbouwen. 
 
Presentie 
Daar richten we ons op, relaties bouwen. 
Niet op frontale evangelisatie, maar op 
presentie. We merken dat aanwezigheid in 
de wijk, op straat, ontzettend belangrijk is. 
Dat is waar de contacten groeien. We 
merken in onze wijk dat de sociale 
armoede erg groot is. In de DDR werden 
sociale netwerken door de overheid 
geregeld. Met de val van de muur viel dit 
allemaal weg. Mensen verlangen naar 
gemeenschap en met elkaar iets 
ondernemen, maar beschikken niet altijd 
over de vaardigheden dit zelf te initiëren. 
Onlangs werden we opnieuw bevestigd in 
deze waarneming. In Duitsland bestaat er 
een online netwerk voor buren, 
Nebenan.de. We werden hierop geatten-
deerd, doordat we door een wijkbewoner 
hiervoor werden uitgenodigd. Hij had niet 
alleen ons, maar de hele wijk geflyerd. 
Binnen een week hadden meer dan 
tweehonderd mensen zich aangemeld. 
Allemaal verwoorden ze hetzelfde: wat zou 
het mooi zijn als we in onze buurt elkaar 
meer zouden kennen. We geloven dat het 
verlangen naar liefdevolle gemeen-
schappen een verlangen is wat God in 
mensen heeft gelegd. Graag willen we 
onze buurt dienen met een community die 
haar gemeenschap en liefde (van God) 
geeft. Die mensen bevrijdt uit het sociale 
isolement en die hoop geeft.  
 
Timo 
Dat onze buurt hongert naar hoop, merkt 
Gerrit ook in de ontmoetingen met Timo. 
Timo is bijna veertig, leeft van een 
bijstandsuitkering en werkt daarnaast 
zwart in de bouw. Als hij niet werkt, voelt 
hij zich slecht en is hij thuis aan het 
drinken. Hij wil altijd dat Gerrit met hem 

Lieve familie en vrienden, 

Voetballen in Evershagen 

1We gebruiken voor de namen in onze nieuwsbrieven 
áltijd gefingeerde namen. Privacy is een belangrijk 
goed in Duitsland en dat respecteren we graag. We 
zouden u graag meer foto’s met mensen willen laten 
zien. Dat is om dezelfde reden niet altijd mogelijk.  



We geloven dat het verlangen naar liefdevolle 
gemeenschappen een verlangen is wat God in 

mensen heeft gelegd. 

We hopen en bidden dat we steeds 
meer gaan zien van Gods koninkrijk 
in onze wijk. Dat Zíjn wil hier 
gebeurt, zoals in de hemel. We zien 
er naar uit.  
 
We wensen u en jou een Goede 
decembermaand! 

verlangt 
Duitsland  

gemeenschap 

Gebedspunten 
 Dank voor een paar nieuwe 

contacten, die in de laatste tijd 
zijn ontstaan. Zowel met sociale 
instanties als met 
buurtbewoners. Bid dat deze 
contacten zich mogen verdiepen. 

 Bid voor de voorbereidingen voor 
onze verlofperiode, eind januari, 
in Nederland. Voor zowel de 
mensen die er in Nederland druk 
mee zijn als ook voor ons in 
Rostock. We zullen verschillende 
ontmoetingen hebben en 
presentaties geven.  

Jongeren over de vloer bij ons thuis 

ECM-Nederland - Postbus 861 - 
7400 AW Deventer - 0570-637537  

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 

GZB - Postbus 28 - 3970 AA    
Driebergen  -  0343-512444  
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www.gerritenjorine.nl 

Gerrit en Jorine van Dijk zijn in 
samenwerking met GZB en ECM 
Nederland uitgezonden naar Duitsland. 
In Rostock werken zij in een gemeente-
stichtingsproject 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-Neder-
land, Deventer o.v.v. “fonds 
G&J van Dijk”   Uw giften zijn 
fiscaal aftrekbaar. 

hopen en bidden dat er een 
gemeenschap in Evershagen mag 
ontstaan van mensen die elkaar 
helpen en samen Jezus ontdekken. 
Stukje bij beetje ontdekken we hoe 
zo’n gemeenschap eruit zou kunnen 
zien.  
 
Wel en wee ‘van Dijks’ 
Met ons als gezin gaat het goed. 
Nora krijgt op het moment alle 
tandjes in één keer, haar en Jorine’s 
nachtrust zijn hierdoor minder dan 
we zouden wensen. Gelukkig zijn 
ook dit soort dingen fases . Nora 
is een vrolijke baby die er actief op 
los brabbelt. Samen met Jorine gaat 
ze trouw naar de babygroep, waar 
ze geniet van het contact op 
ooghoogte met leeftijdsgenootjes. 
Met ons als ouders gaat het ook 
goed. We genieten met regelmaat 
van onze prachtige omgeving. De 
Oostzeekust en de uitgestrekte 
bossen van Mecklenburg zijn 
prachtig om met elkaar van te 
genieten. Zeker een bezoek waard! 
Verder zijn we actief in de gemeente 
in de Südstadt. Gerrit preekt af en 
toe en Jorine speelt gitaar in de 
diensten. Iedere week hebben we 
een Bijbelkring, waar we zelf 
“voedsel” ontvangen. Erg belangrijk.  
 

jongeren uit Veenendaal 

Gerrit, Jorine  

& Nora 

Nora 

bidt. Laatst wilde hij graag mee naar Bijbelkring. Het was een nieuw idee voor 
hem, dat God je alles wil vergeven en dat je helemaal opnieuw mag beginnen. 
Timo kon zich dat nauwelijks voorstellen, maar was er wel van onder de 
indruk. We hopen en bidden dat hij het aandurft om God steeds meer toe te 
laten in zijn leven. Dat is dé weg, naast goede hulpverlening, om zijn 
problemen het hoofd te bieden. Iedere keer weer zijn we onder de indruk van 
zijn honger naar God.  
We leren dat het heel belangrijk is, dat wij hier niet zijn om de mensen te 
helpen. Belangrijk is, dat er gelijkwaardigheid in relaties is. Timo is ontzettend 
handig en helpt Gerrit af en toe met klusjes in huis. Zo helpen we elkaar. We 
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