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 De Heer troost Sion, hij 
biedt troost aan haar 

ruïnes. Hij maakt haar 
woestenij aan Eden gelijk, 

haar wildernis wordt als de 
tuin van de HEER. Het zal 
een oord zijn van vreugde 

en gejuich, waar muziek en 
lofzang klinken.  

Jesaja 51:3  

17 april, Kepler Open Air. Daar staat weer 
die ene man, met z'n bierflesje. 
Lonsdaletrui, daaronder een SS-shirt. 
Toch groet 'ie altijd vriendelijk. Ik ga naar 
hem toe, praat met hem. Dan vertelt hij: 
auto-ongeluk, zijn vrouw en vriend dood, 
hij met veel beschadigingen toch nog 
levend. En dan opeens: 'God heeft me 
laten leven. Blijkbaar heeft hij nog een 
plan met mij…’ Wow! Ik zeg u eerlijk: zo'n 
geloof kom ik in het dagelijks leven 
vrijwel nooit tegen! En dan nog van 
iemand van wie je eigenlijk iets anders 
zou verwachten… Dat laat me weer 
bidden: ‘Jezus, laat me de mensen met 
Uw ogen zien.’ 
 
Feest 
De 'Open Airs' die we afgelopen november 
zijn begonnen, worden steeds meer een echt 
feest. Er ontwikkelt zich een nieuwe 
gemeenschap, juist ook tijdens de 
voorbereiding, die véél meer tijd vraagt dan 
het feest zelf. Je vraagt je soms af of het wel 
logisch/efficiënt is om zo veel tijd in een 
feestje van twee uur te steken. Maar juist 
daar gaat het om: we willen een 
gemeenschap opbouwen, niet een show 
afleveren.  
 

Deel van deze gemeenschap zijn bijvoor-
beeld de musculeuze mannen die bij weer en 
wind voor de tenten zorgen (soms door 

zichzelf als 'gewicht' op te offeren) of Diana, 
die met veel inzet Kuchen bakt (en dan ook 
voor de nodige reclame zorgt) en Frank, de 
(werkloze) kok, die vele uren in een echte 
profi-soep steekt. Daar zijn de jonge meiden 
die het muziekteam ondersteunen en dj 
Matze, die een uur techno/trance verzorgt. 
En dan nog de optredens van allerlei 
begaafde mensen uit ons stadsdeel: de 
jonge Sahra, die uitzonderlijk zingen kan, 
Florian, die de afgelopen Open Air met zijn 
diepe raps vele mensen (en vooral meiden) 
betoverde en Hanne Luhdo, de wijkmanager, 
die zelf vroeg of ze bij ons ook wat mocht 
zingen...    
 

Het is echt bemoedigend om te zien hoe na 
zes Open Airs dit feest al een begrip begint 
te worden. We vieren het Goede Nieuws 
voor de Dreesch – ook al begrijpen de 
meesten de inhoud nog niet. We hebben tijd 
voor mensen, voor persoonlijke gesprekken 
en voor persoonlijke inbreng – juist waar zo 
velen zich verwaarloosd voelen, door de 
samenleving, door hun familie, door 
zichzelf... En we dagen uit, met korte 
verhalen uit de Bijbel, met 'statements' en 
liedteksten. Want die spanning willen we 
heel bewust vasthouden: uitnodiging én 
uitdaging, aanvaarding én verandering. 
  

Zo hebben we het vertrouwen dat er een 
gemeenschap aan het ontstaan is, die 
langzaam richting Jezus groeit. Hoe de kerk 
hier er uiteindelijk uit komt te zien, houden 
we open. Maar we zijn vol vertrouwen: 
zolang Jezus ons doel en middelpunt is, 
hebben we niets te verliezen.   
 
Plattenpraise  
Ook bij onze Plattenpraises met de kinderen 
merken we dat er groei is. We zouden dit 
jaar graag met een vaste Plattenpraisegroep 
aan het zomerkamp deelnemen. Tot nu toe 
hebben we de kinderen altijd verspreid over 
andere groepen, om conflicten zo veel 
mogelijk te vermijden. Maar omdat er de 
laatste tijd veel positieve groei is, hopen we 
dat het mogelijk is om de groep dit keer bij 
elkaar te houden. We proberen ook een paar 
jongeren als medewerkers mee te krijgen – 
dat zou een supergelegenheid zijn ook met 
hen een stuk te groeien. Wilt u daarvoor 
bidden?  

Lieve familie in de Heer, 

Levi bewaakt het hamerspel tijdens Plattenpraise... 



‘God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de 
moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, 

zodat het toegerust is om aandachtig te horen.’  
Jesaja 50:4 

Team 
Erg bemoedigend is de ontwikkeling 
van het team. Het is alsof God de 
krachten voor dit stadsdeel bundelt! 
We zijn heel benieuwd hoe het verder 
gaat…. Twee nieuwe teamleden, 
Markus en Lena, stellen zich hier-
onder kort voor:  
 

“Hallo, wij zijn Markus & Lena en ons 
tweejarige zoontje heet Josia. Ik, 
Lena, had al sinds mijn kinderjaren de 
wens om God te dienen, het liefste in 
de zending. Na mijn fotografie-
opleiding ging ik daarom aan de Freie 
Theologische Akademie (Gießen) 
studeren. Zolang als ik me herinner, 
had ik een hart voor mensen aan de 
rand van de samenleving: daklozen, 
verslaafden, straatkinderen, prostitu-
ees...Na mijn studie heb ik dan ook 
meerdere jaren met deze mensen 
gewerkt, onder meer in Brazilië. De 
liefde voor hen is ook zeker iets wat 
Markus en mij verbonden heeft.  
 

Ik, Markus, heb direct na mijn oplei-
ding tot werktuigbouwkundige een tijd 
lang in Hamburg onder daklozen 
gewerkt. Daar groeide het verlangen 
om fulltime voor God te werken. 
Nadat ik de Bijbelschool in Adelshofen 
bezocht had, wilde ik graag in een 
regio werken waar Jezus voor de 
mensen nagenoeg onbekend is. Zo 
ben ik in Mecklenburg-Vorpommern 
terechtgekomen! De afgelopen zeven 
jaar heb ik in de FeG Barth (aan de 
Oostzee) gewerkt.  
 

Begin dit jaar zijn we naar Schwerin 
verhuisd met de wens om het 
'Dreeschteam' met onze gaven en 
mogelijkheden te ondersteunen. We 
zien ernaar uit wat God hier van plan 
is. We zijn dankbaar als u ook voor 
ons wilt bidden!” 

European Christian Mission (ECM)  
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 | 

Christiaan en Kseniya zijn financieel 
afhankelijk van giften. Je kunt hen 

steunen door een gift over te maken 
via www.ecmnederland.nl/geven of op: 

ING 254997 t.n.v. Stichting ECM-
Nederland, Deventer o.v.v. “fonds 

Kooiman” | Vanuit Buitenland IBAN: 
NL02INGB0000254997  

BIC: INGBNL2A | ECM-Nederland - 
Postbus 861 - 7400 AW Deventer – 

Nederland  0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl 
 
 

christiaan.kooiman@ecmi.org 
kseniya.kooiman@ecmi.org 
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verlangt 
Duitsland  

een luisterend        oor  

Heel hartelijk dank voor uw trouwe 
ondersteuning! Uw gebeden en gaven 
zijn ontzettend belangrijk! De groei en 
openheid is daar een vrucht van!  

 

Gebedspunten 

 Dank voor het bijzondere team in Schwerin! Bid dat ons team sterker wordt. Dat we in ons dagelijks leven onder de 
mensen werkelijk een getuigenis kunnen zijn. Juist ook door de manier waarop we met elkaar omgaan (#liefde).  

 Dank voor de vele bemoedigende Plattenpraises! Bid dat we met een Plattenpraiseteam aan het zomerkamp kunnen 
deelnemen! 

 Dank voor het ‘Musikteam’, dat we voor de Open Airs en Plattenpraise inzetten. De jongeren die meedoen, komen voor 
het eerst in aanraking met het geloof en zijn deel van onze gemeenschap. Bid dat God hun harten opent, in het bijzonder 
de harten van Sandra, Michelle en Susann. 

 Het project D-Halle, waarbij wij een café willen openen, vordert langzaam. De stad heeft groen licht gegeven, alleen de 
aankooponderhandelingen moeten nog beginnen. De leidende vereniging heeft al toestemming van de bank. Bid dat de 
renovatie dit jaar nog zal beginnen. Met de groeiende gemeenschap merken we dat we steeds meer behoefte krijgen 
aan een vaste plek waar we dagelijks gemeenschap kunnen opbouwen. Bid dat God ons dit zal geven. 

Kepler Open Air_ coole Rap  
en blauwe hemel 

Markus, Lena en Josia 

Sebastian en zijn vriendin bij Kepler Open Air 

Christiaan, Kseniya 

Sebastian & Levi 

PS: Als u nog geen 
vakantieplannen heeft of 

onderweg in de buurt 
bent... wees van harte 
welkom in Schwerin! 

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Christiaan+_+Kseniya++Kooiman
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl

