1 Korintiërs 12:12, #Patchwork

Lieve familie in de Heer,
De laatste nieuwsbrief schreven we u met
dubbele gevoelens. We hebben mooie
dingen beleefd, maar ook moeilijke. Als
we ons gevoel nu beschrijven, is het
vooral: spannend!
Het lijkt erop dat we een belangrijke
volgende stap kunnen nemen. Een stap die
veel moed vraagt. Het zou makkelijker en
veiliger zijn om gewoon de dingen te blijven
doen die we nu al doen. Er is veel wat goed
loopt, in het bijzonder onze maandelijkse
feesten, die veel mensen aantrekken. Maar
we willen niet achterover leunen: we verlangen naar Gods gemeente in onze wijk en
daarvoor zijn we bereid de volgende stap te
nemen. Maar voordat we u daarover
vertellen, willen we nog een andere,
spannende ontwikkeling met u delen.
Traumpaar
Ellis, onze teamgenoot, is afgelopen februari
met David getrouwd! David kwam een paar
jaar geleden als vluchteling uit Syrië naar
Duitsland en is in de buurt van Schwerin tot
geloof gekomen. Hun bruiloft was een groot
event in onze wijk. Een jonge vrouw uit ons
muziekteam zei na afloop: 'Dat was de
mooiste dag van mijn leven.' En de
wijkcoördinator zei tijdens een publieke
bijeenkomst: 'Ellis und David, das ist unser
Traumpaar!' Ook wij zijn echt blij met David,
die ons team met een nieuwe cultuur en een
vurig geloof verrijkt.
Perspectief
Hoewel het abrupte einde van het
'Hallenprojekt' in augustus vorig jaar veel

onrust bracht, is onze visie alleen maar
gegroeid. En toen de ene deur met een klap
dichtging, ging de andere open: we hebben
een ander gebouw gevonden, de voormalige
'Posthalle', met veel meer ruimte voor onze
ideeën. Het is ook veel centraler gelegen,
direkt naast het belangrijkste winkelcentrum
van onze wijk.
Als eerste willen we de 'Posthalle' samen
met vrienden en buren renoveren. We willen
er een café, werkplaats en muziek- en
feestruimte inrichten. Het café en de
werkplaats gaan we met mensen uit onze
wijk runnen: vrijwillig, maar tegelijk zo
professioneel als het maar kan. Daarbij
willen we elke medewerker persoonlijk
coachen en op lange termijn voor elk
werkgebied leiders aanstellen en betalen.
Een aantal ruimtes verhuren we aan de
Kindertafel (warm eten voor behoeftige
kinderen), waarmee we inmiddels al heel wat
jaren samenwerken. Zo ontstaat er een
gemeenschap waar iedereen, jong en oud,
een veilige plaats kan vinden én actief kan
meedoen.
Dat klinkt aardig ambitieus, en dat is het
eigenlijk ook. Maar we zien dat dit in onze
context de manier is om het Goede Nieuws
dicht bij de mensen te brengen – in een
dagelijkse gemeenschap waar iedereen
welkom is (van neonazi tot vluchteling), waar
iedereen kan meedoen (niemand is
nutteloos!) en waar iedereen in zijn of haar
tempo Jezus mag ontdekken. Zo kunnen we
het Evangelie echt toegankelijk maken en
brengen we echt goed nieuws.
Patchwork
We hebben het project 'Patchwork' gedoopt;
uit allerlei verschillend materiaal ontstaat iets
nieuws, iets fris. Zo willen we met alles wat
we in handen krijgen de Posthalle inrichten.
Al langer werken we met vrienden uit de wijk
aan creatieve producten, die helemaal uit
gebruikte reststoffen bestaan.

Ellis en David

Patchwork is ten diepste ook de
gemeenschap die hier ontstaat: mensen uit
totaal verschillende achtergronden, die
elkaar doorgaans uit de weg gaan, komen
opeens samen, werken zij aan zij, en
ontdekken Jezus... Is dat niet het beste
voorbeeld van een patchworkfamilie?
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‘Een lichaam is een eenheid die
uit vele delen bestaat; ondanks
hun veelheid vormen al die
delen samen één lichaam. Zo is
het ook met het lichaam van
Christus.’

licht

‘Het volk dat in duisternis ronddoolt,
ziet een schitterend licht…’

Jesaja 9:1

Samen
Natuurlijk kunnen we zo'n groot project niet alleen opzetten. Een grote
bemoediging is de hulp van Kurt-Wido, een gepensioneerde christelijke architect.
Vanaf het eerste moment dat hij de Posthalle gezien heeft, is hij helemaal
enthousiast. Hij helpt ons met de hele planning en renovatie, en hij betaalt zijn
eigen rekening! Zonder hem zouden we dit niet aangedurfd hebben.
Ook de kerkenraad van de FeG Schwerin en de leiding van het kerkverband
vinden het een prachtig project. Het kerkverband wil voor ons een lening
opnemen, die we in de komende jaren kunnen afbetalen. De voorwaarde is wel
dat we minstens 30 procent van de benodigde financiën zelf ophalen.
Daarmee komen we bij het minst leuke deel. Dit project kost geld. We moeten de
Halle kopen en volgens de Duitse normen renoveren. Het benodigde bedrag
(€405.000) is voor vakmensen uit de bouw weliswaar minimaal, omdat we veel
zelf en met onze vrienden doen, maar het gaat niettemin om een grote som. Bijna
alle mensen om ons heen leven onder de armoedegrens, en zelf zijn we ook niet
echt rijk .
Geef me de vijf!
We hebben het erop gewaagd om de financiële ondersteuning voor het project in
onze eigen wijk te beginnen. We hebben een actie gestart, 'Geef me de vijf!',
waarmee we mensen om ondersteuning voor €5 per maand vragen. Dat is echt
veel voor mensen die aan het einde
van de maand niets overhebben.
Toch is het belangrijk dat onze
vrienden ook financieel actief meedoen: dan is het echt hun project en
vermijden we het typische probleem
dat het 'rijke Westen' betaalt en de
'arme Ossi’s' hun hand ophouden.

Patchwork Tasche
alles van gebruikte verpakkingen

De eerste toezeggingen uit onze wijk
zijn al binnen. Maar we hebben wel
hulp nodig! Het zou een geweldig
getuigenis zijn als we met extra
ondersteuning uit binnen- en buitenland het benodigde bedrag, ongeveer
€1.000 per maand, bij elkaar krijgen.

Snapshot familie
Sebastian gaat na de zomer naar
school en moest daarvoor verschillende tests doen. Tijdens de
ontwikkelingstest vroeg de dokter
aan Sebastian: 'Wat voor werk doet
je vader?' Waarop Sebastian antwoordde: 'Hij koopt een café.' Na
afloop van de test vroeg de dokter
aan ons wat hij bedoelde ...en het
eindigde ermee dat ze graag wil
meedoen met ons project!
Danke
Daarnaast hebben we verschillende
Duitse stichtingen aangeschreven.
Begin mei heeft één van hen gereageerd: ze willen Patchwork met
€55.000 ondersteunen! Wilt u met ons
voor dit grote wonder danken?
We zijn heel blij met uw trouwe
ondersteuning, die het mogelijk maakt
om ons vol en vrij op onze dienst te
concentreren. Hartelijk bedankt!
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