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'Als de HEER het
huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen
de bouwers.'
Psalm 127

Lieve familie in de Heer,
Het is zover: met een groot feest en een
slag met de voorhamer hebben we het
bouwjaar ingeluid! En daarmee een grote
volgende stap in onze dienst! Daarover
hadden we al heel lang nagedacht en
gedroomd. En nu is het eindelijk zover.
Eigenlijk ongelooflijk, hoe snel het
afgelopen halfjaar opeens gegaan is, en
hoeveel kleine en grote wonderen God
gedaan heeft. Maar veel tijd om daarover
na te denken hebben we niet, want
opeens gebeurt er heel veel en alles
behoorlijk snel.
Bis morgen!
Het is heftig, maar tegelijk ook echt genieten
om nu bijna elke dag samen met de mensen
hier bezig te zijn. Minstens drie keer per
week bouwen we en daarnaast hebben we
ook nog onze maandelijkse feesten (Plattenpraise en Kepler Open Air), die ook aardig
wat uurtjes in beslag nemen. Heel intensief,
maar ook heel zinvol. We merken hoe goed
het is als je 'Tot morgen' en niet 'Tot volgende week' of 'Tot volgende maand' zegt.
Zoals voor Daniel (23), die de laatste jaren
nergens mee bezig was. Geen opleiding,
geen schoolafsluiting, geen perspectief. Af
en toe kwam hij naar Plattenpraise en hielp
mee, maar dat was maar één keer per
maand. En nu komt hij al een paar weken
met enorm enthousiasme om mee te
bouwen! En hij brengt inmiddels ook andere
jongens van zijn leeftijd mee. Wat een
verandering! Opeens is zijn leven in
beweging gekomen en elke keer als ik hem
zie, straalt hij. Wilt u bidden dat Daniel zich
verder naar Jezus toe zal bewegen?

De eerste slag, de opening van het bouwjaar

Bis morgen?
Een maand geleden praatte ik bij de
'Stein' (waar altijd gedronken wordt) met een
paar mannen over Patchwork. Eén van hen,
Egbert, een goed opgeleide lasser, sprak uit
wat de anderen dachten: niemand ziet ons,
niemand wil ons hebben. En ja, hij zou ons
heel graag willen helpen. Twee weken
daarna zocht ik hem weer, maar hij was er
niet meer. Gestorven. Heel plotseling.
Waarschijnlijk aan de gevolgen van jarenlang
alcoholgebruik bij jarenlange werkloosheid.
Zo treurig, zo duister, zo schijnbaar zinloos...
Voor sommigen is morgen te laat! En toch
kunnen we niemand het Evangelie
opdringen. En op een zeepkist staan helpt
ook niet. Wilt u voor ons en ons team bidden,
dat we ondanks deze duisternis geduldig
blijven en in onze taak volharden, Gods
goede nieuws stap voor stap doorgeven, op
een manier die de mensen echt kunnen
begrijpen?
Patchwork Center
Samen met mensen uit onze wijk bouwen
we het lege postkantoor om tot een
gemeenschapscentrum met een café,
werkplaats, creagroep en muziekgroep.
Daarbij willen we de vele gaven van de
(vaak) werkloze vrienden en buren gaan
inzetten en samen met hen in een
dagelijkse gemeenschap leven. En in deze
actieve,
‘doe-meegemeenschap’
krijgt
iedereen de kans om Jezus te ontdekken.
We noemen het 'Patchwork', niet alleen
omdat we veel met recycling en textiel
doen, maar vooral ook omdat dat typisch
Jezus' familie is.
Lebensretter
Door een artikel in de wijkkrant kwam een
bekende organisatie die mensen zonder
werk wil integreren naar ons toe om te
vragen of ze, onder onze leiding, mocht
meedoen met de bouw. Natuurlijk vonden wij
dat goed (!), en midden november verscheen
de organisatie met een groep mensen uit
onze wijk. 'Toevallig' ontdekte ik in deze
groep ook Harald. Jaren geleden heb ik hem
's nachts een keer van de straat opgeraapt,
omdat hij te dronken was om verder te gaan.
De dag daarna heb ik hem bezocht. Ik kwam
toen tussen hem en zijn dronken vrienden te
zitten. Nadat Harald mij als zijn 'Lebensretter'
had geïntroduceerd, probeerden ze mij te

eenheid

Sebastian helpt graag mee
en wil later architect worden

De creagroep werkt al tijdens de bouw,
tussen stofwolken en koffiekopjes. Wie niet
graag met de boorhamer werkt, kan hier
meedoen. Bij ons is niemand werkloos

De patchwork-producten verkopen we, het
geld is voor het Patchwork Center

‘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.’
1 Korintiërs 12:12
overtuigen dat ik veel te slap was om
in deze wijk te kunnen overleven. En
nu, jaren later, stond Harald opeens
voor mij en wilde hij met ons
meedoen! Hij vond het leuk mij weer
te zien, er was meteen een band – en
hij vond nog steeds dat ik veel te
weinig spieren heb voor een man :-)
Wilt u bidden dat hij bij ons zijn echte
'Lebensretter' zal ontdekken? En dat
hij de ware levenskracht zal ervaren?
Gottesvertrauen? Gottesvertrauen!
In een gesprek over een mogelijke
lening lachte de directeur van een
bank ons bijna uit. Hij kon zich niet
voorstellen hoe we zo'n project
opzetten en daarbij met giften
rekenen. Dat wij zelf ook van giften
leven – inmiddels al zeven jaar,
zonder te verhongeren – maakte het
voor hem alleen maar onbegrijpelijker.
Uiteindelijk kwam het erop neer dat hij
ons in geen geval een lening zou
geven en zei hij (spottend) dat we
waarschijnlijk
wel
veel
'Godsvertrouwen' nodig zouden hebben.
Drie maanden later hadden we het
benodigde minimum eigen aandeel
(30 procent) door allerlei grote en
kleine wonderen bij elkaar. Het ging
opeens zo snel dat we het zelf ook
nauwelijks konden begrijpen. Vanaf
mei hebben we ongeveer € 95.000
aan giften mogen verzamelen!!! Natuurlijk staat er nog een grote lening

voor ons en de bouwkosten zouden
nog kunnen stijgen. Maar als God ons
al zover gebracht heeft, dan mogen
we ook vertrouwen hebben voor de
toekomst!
In ieder geval willen we u hierbij
nogmaals ontzettend bedanken voor
uw trouwe ondersteuning! In de ogen
van buitenstaanders is de manier
waarop wij leven inderdaad erg
vreemd. Het vraagt ook van ons
steeds weer vertrouwen, om zo afhankelijk te zijn. En van u, om geld te
investeren in iets wat niets materieels
oplevert. Samen vertrouwen we erop
dat God wel weet wat Hij doet. En dat
Hij u en ons wil gebruiken om zijn rijk
te bouwen. En dat Hij dat in Schwerin
doet, daarvan getuigen wij!
We wensen u voor 2017 veel van dit
'Gottesvertrauen' toe, en Gods rijke
zegen!
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