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Het volk dat in duisternis
wandelt, zal een groot licht
zien. Zij die wonen in het land
van de schaduw van de dood,
over hen zal een licht schijnen.
Jesaja 9:1 HSV

Lieve familie en vrienden,
Zomer in Rostock
Prime-time is het hier! Tussen de flats van
Evershagen zijn veel mensen. Iedere middag
is er leven op de speelplaats. Het voetballen
is goed bezocht en je treft (relatief) veel
mensen op straat. Omdat buren het graag
wilden, hebben we iedere week barbecuefeestjes georganiseerd. Op vrijdagmiddag,
tussen de flats. Iedereen nam iets mee en
iedereen was welkom. Dat íedereen welkom
was, is niet vanzelfsprekend hier. Wij vonden
dat belangrijk. Bij God is iedereen welkom en
heeft ieder mens waarde.
Rijdende straatcafé
Met hulp van u en jou hebben we een
prachtige bus gekregen. De zijkant kan
opengeklapt worden en de bus heeft alle
faciliteiten die handig zijn voor het werk hier.
De diaconie van de Hervormde Gemeente
van Hardinxveld-Giessendam heeft de aankoop en de ombouw begeleid. We merken
dat het belangrijk is om in Evershagen niet in
een gebouw ons terug te trekken, maar om
zoveel mogelijk dicht bij de mensen te zijn.
Het wantrouwen voor rare (religieuze)
groepen is groot. Door op straat te werken,
komen we zo dicht mogelijk in de buurt.
De eerste keer straatcafé was prachtig. De
bus werd enthousiast ontvangen en er waren
gelijk veel meer mensen bij het straatcafé
dan anders. Negatieve reacties hebben we
niet gehoord. We zijn erg blij en dankbaar.
Samen met anderen willen we het straatcafé
verder uitbreiden en ook iets aanbieden op
vrijdagavond. Met een ander aanbod
(Muziek, Theater) voor mensen die net uit
hun werk komen. We zijn benieuwd welke
contacten en ontmoetingen dit zal brengen.

Haltepunkt E
De afgelopen maanden hebben we samen
met Katja uit de kerk in Rostock gewerkt aan
een communicatieconcept. We merkten, dat
we een professionelere manier van optreden
nodig hadden. De pioniersplek in Evershagen heet sinds kort “Haltepunkt E.” Een
Haltepunkt is een plaats waar de bus of tram
stopt. De twee helften van Evershagen
worden gescheiden door “Haltepunkte.” Je
zou kunnen zeggen, dat de wijk samenkomt
bij deze haltes. Tegelijkertijd betekent het
woord “Halt” houvast. We willen een punt
zijn, waar je houvast vindt en waar de wijk
samen komt. Haltepunkt E(vershagen).
Ondertitel van Haltepunkt E : “Gemeenschap
Leven. Jezus ontdekken.” Een collega van
Katja heeft een prachtig logo en een mooie
huisstijl ontwikkeld.
In juli zijn Benedikt en Linda Günther samen
met hun dochter Noomi naar Rostock
Evershagen verhuisd, om mee te werken bij
Haltepunkt E. In september hoopt Alexandra
Boger, die in het verleden stage heeft
gelopen bij ons, naar onze wijk te komen. Zo
kunnen we een team opbouwen, waarmee
we het werk ineens fors uit kunnen bouwen.
Bene en Linda zijn uitgezonden vanuit een
gemeente in Potsdam, bij Berlijn. Ze brengen
een forse ervaring mee met kerkplanting in
het oosten van Duitsland, vanuit hun kerk.
Alexa hoopt deeltijd te werken en deeltijd het
werk mee te ondersteunen. Doel is samen
om met hen en buren Haltepunkt E verder te
ontwikkelen. We hopen en bidden dat
mensen tot geloof komen, zodat Haltepunkt
E steeds meer zich ontwikkelt tot een
christelijke gemeente die goed nieuws is
voor Rostock Evershagen.

Bloemen tussen de flats

verlangt

Duitsland

Jezus zegt: ik ben het licht!

Messychurch
Als team willen we hard aan de slag gaan, om activiteiten te ontwikkelen
waarmee we het “Jezus ontdekken” meer vorm kunnen gaan geven. Er zijn
inmiddels mensen uit de wijk die zich uit zouden laten nodigen voor goed
missionair werk. Dat is de vrucht van de vele contacten die de afgelopen vier
jaren zijn ontstaan. We onderzoeken de mogelijkheid om in de winter met een
MessyChurch (Kliederkerk) te starten. Dat is een vorm van kerk(dienst), waarin
gezinnen spelenderwijs een Bijbelverhaal ontdekken. Er is sport, spel en een
Bijbelverhaal. Het idee hiervan is, dat gezinnen mét elkaar deelnemen. Het is dus
niet alleen kinderwerk, maar ouders zijn hier ook geïntegreerd. We denken dat het
actieve hiervan goed past bij de mensen in onze wijk. Door het ontstaan van het
team hier, zijn dit soort activiteiten ineens mogelijk!

Grillen

Spielplatztref

Leven delen
Ons werk met Haltepunkt E zorgt voor
vele ontmoetingen. Soms is dat ook
niet gemakkelijk. Hoe dichter je bij
mensen komt, hoe meer je achter
voordeuren kijkt en hoe meer leed je
ziet. Onlangs hebben we jeugdzorg
moeten bellen. Een meisje van zes
vertelde dat ze niet meer naar huis
durfde, omdat ze door haar moeder
geslagen wordt. Jeugdzorg heeft met
de politie haar meegenomen.
Een andere keer belde bovenbuurvrouw Sybille bij ons aan; of Gerrit
mee wilde gaan naar de woning van
een buurman. Sybille maakte zich
zorgen en had van de kinderen van
hem voor noodsituaties een sleutel
gekregen. Toen we de deur openmaakten, vonden we hem in de
woonkamer, waar hij al een aantal
dagen lag…
We proberen een alleenstaande moeder met zeven kinderen te ondersteunen. Ze redt het aardig, totdat er
een kind een ongeluk(je) heeft. Zo
luisteren we naar de verhalen van
mensen en proberen in Jezus’ naam
dichtbij te zijn. We mogen Hem navolgen en “mensen van de Hoop” zijn.

stadsdeelfeest

Nieuws!
We verwachten begin maart ons
derde kindje. Bij de eerste echo’s leek
alles goed. We genieten erg van ons
gezin in uitbreiding.
Bedankt, dat je deel wilt zijn van
Haltepunkt E.

Gebedspunten:
• Dank voor de prachtige VW
Crafter bus;
• Dank voor Familie Günther en
Alexa, die naar Evershagen
komen of zijn gekomen;
• Dank voor de kansen van de
zomer.
Bid
• Voor de ontwikkeling van ons
team, dat we goed met elkaar
kunnen samenwerken;
• Voor de verdere ontwikkeling van
Haltepunkt E, dat we ontdekken
hoe we mensen in aanraking
kunnen brengen met Jezus;
• Dat mensen op zoek gaan naar
God en tot geloof komen.

Stamgast straatcafé

COLOFON

licht

Gerrit en Jorine van Dijk zijn in
samenwerking met GZB en ECM
Nederland uitgezonden naar Duitsland.
In Rostock werken zij in een gemeentestichtingsproject met een lokale kerk.
De uitzending van Gerrit en Jorine
wordt mede mogelijk gemaakt door de
hervormde gemeente Veenendaal.
U kunt hen steunen door een gift over
te maken via www.ecmnederland.nl/
geven of IBAN: NL02INGB0000254997
t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. “fonds
G&J van Dijk” Uw giften zijn
fiscaal aftrekbaar.

www.gerritenjorine.nl
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