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'Een leegstaande, 
vervallen hal – en nu 

een prachtig, bruisend 
centrum waar elk 
hoekje een eigen 

verhaal heeft.'  

'Hey, Christiaan is in slaap gevallen!' 
schreeuwde Karin, een van onze 
medewerkers in het Patchwork Center. Ik 
sliep niet, ik was aan het bidden. Maar dat 
was wel een beetje gek voor haar. 
Inmiddels weet ze wat ik 's ochtends doe. 
En als we met een grotere groep bidden, 
gaat ze er soms stilletjes bij zitten. Op een 
keer had ze zelfs een gebed op het 
internet gevonden, dat ze toen luid heeft 
opgezegd.  
 
De gemeenschap, het samenleven met de 
mensen in het Patchwork Center, is heel 
intensief. We maken samen veel lange 
dagen. Maar wat een voorrecht om zo dicht 
bij de mensen te komen en hen in alles wat 
we doen, met ons geloof en met Jezus 
vertrouwd te maken! Bidt u met ons, dat de 
mensen hier steeds verder groeien? 
 
Opening Patchwork Center 
We zijn heel dankbaar voor de officiële 
opening van het Patchwork Center op 27 
april jl. Er waren rond de 250 bezoekers, 200 
binnen en 50 buiten omdat er geen plaats 
meer was ... We kijken terug op een 
geweldige bouwtijd die we met zoveel 
mensen beleefd hebben: toen ik hen begon 
te tellen, ben ik bij 180 opgehouden! Of ze 
nu een paar weken of maanden hielpen, met 
allen hebben we bijzondere momenten 
beleefd. Een leegstaande, vervallen hal – en 
nu een prachtig, bruisend centrum waar elk 
hoekje een eigen verhaal heeft. Voor velen 
een gevoel van succes, van iets behaald te 
hebben – een gevoel dat hier in onze wijk en 
in de levens van onze vrienden zeldzaam is. 
 
Nu is er een nieuwe fase begonnen. Behalve 
bouwwerkzaamheden, die er (gelukkig) nog 
steeds zijn – er moet altijd iets te doen zijn! -,  
hebben we een café, dat helemaal door 
mensen uit onze buurt gedraaid wordt. 
Bovendien is er een 'Textilwerkstatt', waar 
iedereen gemakkelijk kan meedoen. Ook 

repareren we fietsen en maken we mooie 
dingen van hout, bijvoorbeeld vogelhuisjes, 
of zwaarden voor Sebastian en Levi :-).Bijna 
elke dag zijn er wel één of twee nieuwe 
gezichten. Bovendien verhuren we onze 
ruimtes veel en leren we zo steeds weer 
nieuwe groepen en culturen kennen. Een 
Syrische bruiloft, een Russisch 
verjaardagsfeest, een Ghanese dansgroep of 
een zomerfeest van een schoolklas – we 
beleven steeds weer wat nieuws!  
 
Soms is dat ook wel heel spannend. Vooral 
de Syrische groepen in onze buurt zorgen 
ook voor echte problemen. Sommigen 
hebben een erg lage dunk van de Duitse/
westerse cultuur. Gemengd met een stevig 
temperament kan dat soms aardig uit de 
hand lopen. Op een keer kwam een Syrische 
man binnen, hij wilde een van onze 
medewerkers in elkaar slaan (waar hij 
precies mee dreigde, vertel ik liever niet). 
Iemand had iets tegen zijn dochter gezegd 
en dat was helemaal verkeerd gevallen. We 
konden hem met moeite ervan weerhouden 
gewelddadig te worden. Gelukkig hebben we 
ook wel goede ervaringen met Syrische 
buren. Toch blijft het vooral in onze wijk nog 
erg spannend. En het is niet duidelijk of het 
beter wordt. Wilt u bidden dat we vrede 
kunnen stichten?  

Beste vrienden, 

ons logo, duidelijk aan de muur 

'Mein Führer'  
Nico, een van onze buurmannen met wie 
we vaker een biertje drinken, noemt 
Christiaan altijd de 'Sektenführer' (leider 
van de sekte). Hij vindt het aardig irritant, 
dat deze 'sekte' steeds meer het gespreks-
thema in de buurt wordt. Toch komt hij zelf 
ook af en toe voorbij en heeft hij zelfs al 
een keer gebarbecued 'voor de sekte'. 
Laatst zei hij (na het derde biertje), dat hij 
vanaf nu het woord 'sekte' zal weglaten – 
nu ben ik zijn 'Führer'. Of dat nu zoveel 
beter is ... ☺ 



Duitsland verlangt gemeenschap. Het is ons 
verlangen dat de Duitsers mogen ervaren hoe 

echte gemeenschap werkt – met Jezus.  

Stagiaires en teams 
We zijn heel dankbaar voor de vele 
stagiaires en teams die ons in de 
afgelopen maanden korter of langer 
ondersteund hebben. De 
zomermaanden waren zo vol en druk, 
dat we het zonder hun hulp niet 
hadden volgehouden. Bovendien is 
elke ondersteuning ook een grote 
bemoediging voor onze wijkgenoten. 
Armoede betekent vaak dat je maar 
een heel beperkte kring van vrienden 
en kennissen hebt, meestal met 
dezelfde problemen als jij zelf. Nu 
leren onze mensen in het Patchwork 
Center steeds weer nieuwe mensen 
kennen en sluiten zij nieuwe 
vriendschappen met mensen met heel 
andere achtergronden. Die bovendien 
ook allemaal zo gek zijn als wij en in 
Jezus geloven! 
 
Heel bijzonder was de komst van een 
groep jonge mensen uit een kerk in 
Lelystad. Zij hebben ons deze zomer 
een week lang ondersteund. Samen 
met kindergroepen uit onze kerk in 
Deventer brachten zij al het geld 
bijeen dat nodig was om een 
speelplaats bij het Patchwork Center 
te bouwen. Geweldig! Nu spelen er 
elke dag kinderen en nadat ze 
herhaaldelijk hebben geprobeerd met 
7 of 8 op de schommel te zitten, en 
het onderste kind dat niet zo leuk 
vond, hebben we meteen een nieuwe 
taak voor onze medewerkers: 
'Spielplatzaufsicht' (toezicht)! 
 
Giften 
Steeds weer krijgen we vragen van 
bezoekers over hoe het Patchwork 
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samen het verhaal van koning David spelen - met Patchwork zwaarden 

Christiaan, Kseniya 

Sebastian & Levi 

Center gefinancierd wordt. Het is heel 
gek dat vrijwel alles door giften wordt 
betaald. En dat wij zelf ook daarvan 
leven ... Laatst was Andreas, een 
journalist van de NDR bij ons op 
bezoek. Hij wil binnenkort een artikel 
over ons schrijven. Maar hij worstelt 
nogal met de vraag hoe dit nu zit: wij 
worden in ons  levensonderhoud 
voorzien door giften van andere 
christenen, om deze wijk te dienen en 
de mensen over Jezus te vertellen. 
Vanuit zijn atheïstische achtergrond is 
dat gewoon niet te begrijpen. Hoe leg 
je uit dat voor christenen Jezus' 
koninkrijk belangrijker is dan geld, en 
Zijn roeping belangrijker dan carrière? 
Wilt u met ons bidden dat Andreas 
hiermee blijft worstelen en door zijn 
schrijven de waarheid mag 
ontdekken?  
 
In ieder geval willen we u nog eens 
heel hartelijk danken voor uw trouwe 
ondersteuning! U bent  met uw geld 
en uw gebeden een grote zegen voor 
ons. En wij mogen op onze beurt een 
zegen zijn voor deze wijk (en 
misschien ook nog de NDR). Gods 
zegen!  

De speelplaats wordt gebouwd 

creatief werk in het Patchwork Center 

Ons cafe 

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 bescher-

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

www.ecmnederland.nl/privacy-statement  
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