Psalm 27:1

Beste familie en vrienden,
Op 15 april net voor 15.00 uur werd
Stockholm opgeschrikt door een
terroristische aanval. Een man reed
met een gestolen vrachtauto met hoge
snelheid door de drukste winkelstraat
om aan het eind van de straat in een
warenhuis te crashen. Een daad die
deed denken aan wat er gebeurde in
Nice en in Berlijn vorig jaar. Vijf
mensen werden gedood en een groot
aantal gewond. De stad was in shock.
Sinds 15 april wordt er overal in de
samenleving op een andere manier dan
voorheen nagedacht over het voorbereid
zijn op een dergelijke crisis. Ook in de
kerk hebben we gekeken naar de
richtlijnen voor wanneer zoiets gebeurt.
Eén van de dingen die naar voren
kwamen, was de bereidwilligheid van
mensen om te helpen. Kerken waren
open, mensen stelden zich via sociale
media beschikbaar om met transporten
en overnachtingen te helpen, want
plotseling zaten bezoekers van buiten de
stad vast.
Gedurende de weken na de aanval
groeide een zee van bloemen voor de
winkel en op het plein Sergels Torg dat
ernaast ligt. Veel uitingen van meeleven,
maar ook een groeiend gevoel van
onveiligheid. En een achterdocht ten
opzichte van niet-Europese migranten.
Deze migranten zijn tegelijkertijd een
groeifactor voor de kerk in Zweden. Voor
het eerst in vele jaren is er nu een

voorzichtige groei van het aantal kerken
in Zweden, voornamelijk in de grote
steden. Die groei is voornamelijk het
resultaat van de vele onafhankelijke
immigrantenkerken die het licht hebben
gezien. Maar ook binnen de bestaande
denominaties
zien
we
groei
in
gemeenten ten gevolge van de toevloed
van migranten.
In juni verwachten we een nieuw
zendingsechtpaar in Malmö, die zich
speciaal op migranten gaan richten. Ze
hebben dergelijk werk eerder in België
gedaan.
Rotebro
In de kerk van Rotebro hadden we
onlangs het jaarlijkse “Spring för
livet” (Ren voor het leven), een
sponsorloop waar de opbrengst deels
naar het jeugdwerk van de kerk en deels
naar een zendingsdoel gaat. Dit jaar naar
kinderen in Syrië en een school voor
Kichwa-indianen hoog in de Andes in
Ecuador. Die school bezocht Gerard
eerder dit jaar. De kerk runt deze school
met steun uit Zweden, zodat de Kichwakinderen in de buurt van hun eigen
dorpjes naar school kunnen gaan. Onze
kerk heeft landelijk een samenwerking
met de evangelische kerk in Ecuador, via
onder meer een aantal zendelingen dat
Gerard bezocht. Bij die gelegenheid was
het schooltje één van de samenwerkingsprojecten die hij bekeek. De
kerk in Ecuador sticht regelmatig nieuwe
gemeenten, op het moment vooral in het
Amazone-gebied.
Het handwerkcafé op de donderdagen is
kleinschalig, maar heeft sinds de start
toch al contacten met nieuwe mensen
opgeleverd. Kerkgroei in een Stockholmse voorstad gebeurt niet via grote
campagnes, maar door kleinschalige
activiteiten. Ook de bibliodrama-avonden
en de aquarelavonden leveren nieuwe
contacten op. Diverse vormen van
creativiteit zijn een goede vorm om met
mensen in contact en in gesprek te
komen.

Bloemen op Sergels Torg ter herinnering aan de
slachtoffers van het terrorattentaat.

De tienergroep heeft kortgeleden het
seizoen afgesloten met een barbecueavond. Het is een groep van tien à twaalf

European Christian Mission
juni 2017

De HEER is mijn licht, mijn
behoud, wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?

verlangt

Zweden

regelmatige deelnemers. Komende
herfst wil de groep meer met
bibliodrama gaan doen. De eerste
avond willen ze bij ons thuis
starten
met
onder
meer
buitenactiviteiten.

Voorjaar in Stockholm: de kersenbloesem in april
lokt alltijd veel mensen. Een teken van hoop!

Kichwa man aan het werk hoog
in de Andes in Ecuador

Gerard op de Kichwa school

Pelgrimstocht

Gerdien werkt aan een groot
kunstwerk dat besteld is door de
kerk in Hässelby, die in de wijk ligt
waar wij wonen. Het kunstwerk
komt te hangen in de pas gerenoveerde koffieruimte van de kerk.
Samenwerking
De kerk in Rotebro werkt in een
aantal dingen samen met de
plaatselijke Lutherse kerk. Rond
Pasen hadden we de Goede
Vrijdag en de Tweede Paasdag
gezamenlijk. Op Tweede Paasdag
was er een Emmauswandeling,
gedurende een uur rond de kerk.
Soms werd er gestopt en werden
er teksten gelezen of gebeden,
soms werd er een kort woord gezegd. Aansluitend werd in de kerk
een avondmaalsdienst gevierd.
We hopen dergelijke gezamenlijke
activiteiten te kunnen uitbouwen.
Net als vorig jaar leidt Gerdien
samen met twee anderen weer
een pelgrimstocht van Stockholm
naar Uppsala. Er is een vaste kern
van ongeveer tien mensen plus
mensen die een dag meelopen.
Het duurt een week en er wordt in
kerken overnacht. De wandeling
passeert kerken die al in de
middeleeuwen bezocht werden
door pelgrims. De dag begint met
een ochtendgebed en er zijn
regelmatige pauzes voor gebed of
een korte overdenking. Soms
wordt er ook in stilte gelopen. Voor
Gerdien is het erg leuk dat ook
haar zus mee loopt! Voor mensen
die normaal in een hoog tempo
leven geeft zo’n tocht gelegenheid
tot bezinning en geloofsverdieping.
Gerdien is speciaal verantwoordelijk voor de geestelijke aspecten.
Dit jaar is de tocht opgebouwd
rondom de levensparels, die in
Zweden ontwikkeld zijn .
(zie levensparels.info).

Samische kerkdagen
In juni worden de vijfjaarlijkse
Samische kerkdagen voor heel
Scandinavië
gehouden,
in
Arvidsjaur in Zweden. Gerard
neemt samen met een aantal
anderen uit onze denominatie
hieraan
deel.
Het
is
een
gelegenheid om contacten te
hernieuwen of nieuwe contacten
aan te knopen. Misschien ook om
reclame te maken voor de
komende
Bijbelschool
voor
Arctische oorsprongsvolken in
Noord-Rusland (daar wonen onder
meer ook Samen). En niet te
vergeten voor Acts29 volgend jaar
in Alaska. Acts29 is een drie
maanden
durende
praktische
Bijbelschool, gericht op zending,
van onze kerk. Deze is altijd in
samenwerking met een ander land
en
deelnemers
komen
uit
verschillende landen. Driemaal per
jaar is er zo’n Bijbelschool en
volgend voorjaar voor het eerst in
Alaska, samen met de kerk daar.
Juist omdat daar de kerk voor een
groot deel bestaat uit Inuit kan het
aantrekkelijk zijn voor Samische
jongeren om deel te nemen.

In Christus verbonden,

Gerdien en Gerard

COLOFON

vertrouwen

Wij bidden dat de Zweden hun
vertrouwen in God mogen gaan vinden.
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