‘Alle dingen zijn mij
mogelijk door Christus,
die mij kracht geeft.’
Filippenzen 4:13

Beste vrienden,
Dit jaar hoop ik uitgezonden te worden
naar Oost-Duitsland. Ik wil gaan meedraaien in een missionair project in
Schwerin. In deze nieuwsbrief vertel ik
graag meer over mijn plannen en het
project.
Mueßer Holz
Werkloosheid, armoede, een sfeer van
wantrouwen. Welkom in Mueßer Holz. Hier
woon je niet voor je plezier, hier woon je uit
noodzaak. Omdat je geen geld hebt om
ergens anders te wonen. Als het even kan,
trek je weg uit deze wijk. Of niet soms?
Nee, niet iedereen wil weg uit Mueßer
Holz. Neem nou Christiaan en Kseniya
Kooiman. Zij kwamen in 2009 juist naar
Mueßer Holz toe, en ze wonen er nog
steeds. En zij zijn niet de enigen. In de
loop van de tijd hebben meerdere mensen
hun voorbeeld gevolgd. Maar waarom zou
je vrijwillig in zo'n achterstandswijk gaan
wonen? Een wijk waarover 56 procent van
de inwoners in 2007 nog een negatief
oordeel gaf?
Communisme
Mueßer Holz is deel van de Duitse stad
Schwerin. Deze stad ligt in het noordoosten van Duitsland en telt een kleine
100.000 inwoners. Voor de val van de
Muur in 1989 hoorde Schwerin bij het communistische Oost-Duitsland. De wijk
Mueßer Holz is in die tijd ontstaan en dat is
te zien. Niet alleen aan de typisch
communistische betonflats, maar ook aan
het standbeeld van de communistische
held Lenin.

Beeld Lenin met flatgebouw op de achtergrond

Het communisme heeft grote sporen
achtergelaten in Schwerin, zowel op
materieel als op geestelijk gebied. De Oost
-Duitse staat voerde met succes een
antichristelijke politiek, waardoor het
christendom grotendeels verdwenen is in
Schwerin. Slechts een half procent van de
inwoners gaat nog naar de kerk. In Mueßer
Holz is de situatie niet beter. Veel mensen
daar denken überhaupt niet na over het
bestaan van God. Deze toestand draagt bij
aan de hopeloosheid binnen de wijk.
Patchwork Center
Dat is de reden dat Christiaan en Kseniya
juist naar Mueßer Holz zijn gekomen om te
evangeliseren. Samen met christelijke
medewerkers en mensen uit de wijk zelf
hebben zij een oud postgebouw omgebouwd tot een gemeenschapscentrum, het
Patchwork Center. In dit centrum bevinden
zich onder meer een café, een winkel met
tweedehandsspullen en een werkplaats.
Iedereen is welkom om mee te doen in het
Patchwork Center. Veel van de medewerkers zijn mensen uit de wijk zelf, die
eerder geen werk hadden.
In het Patchwork Center worden mensen
uitgenodigd om in hun eigen tempo Jezus
te leren kennen. Het evangelie wordt onder
meer gedeeld door middel van het
vertellen van Bijbelverhalen, het organiseren van christelijke evenementen, het
maken van muziek, het houden van
Bijbelstudies, kinder- en jeugdwerk en
persoonlijke contacten. Zo klinkt er in een
toch wat trieste buurt een prachtige
boodschap vol hoop.
Gods liefde uitdragen
Het Patchwork Center loopt zo goed dat
alle hulp zeer welkom is. Die hulp wil ik
graag komen bieden. Daarom hoop ik in
het voorjaar, als de lockdown voorbij is,
naar Schwerin te vertrekken voor een
stage van een halfjaar. Met deze stage wil
ik tegelijkertijd mijn opleiding theologie in
Apeldoorn afronden. Elke student die
predikant wil worden binnen de CGK, moet
een stage doen. Normaal gesproken duurt
de stage zeven weken en vindt die plaats
in Nederland. Wat ik van plan ben, gaat
boven een normale stage uit. Ik wil niet
alleen ervaring opdoen in Schwerin, maar
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ik wil daar zelf ook van betekenis
zijn met de talenten die God mij
gegeven heeft.

Vanuit die gemeente zal ik voor mijn
vertrek naar Duitsland uitgezonden
worden.

Het werk dat ik in het Patchwork
Center kan gaan doen, lijkt me
uitdagend en mooi. Ik kijk er
bijvoorbeeld al naar uit om kennis te
maken met de kinderen die daar
komen en mee te spelen in de
Patchworkband. Ook houd ik ervan
om Bijbelverhalen te vertellen, zeker
als mijn publiek die verhalen nog
niet kent. Verder wil ik graag relaties
opbouwen met mensen in Schwerin
en hun taal en cultuur goed leren
kennen. Er zou nog veel meer te
noemen zijn, maar samengevat wil
ik steeds Gods liefde uitdragen.

Ook u kunt mij ondersteunen en
betrokken raken bij dit prachtige
project in Schwerin. Hoe? Dat kan
op zowel financieel als geestelijk
gebied. Financieel kunt u mij steunen door via ECM een gift naar mij
over te maken. U kunt ervoor kiezen
om een eenmalige gift over te
maken, maar ook om mij maandelijks te steunen. Via mijn opleiding
en mijn thuisgemeente ontvang ik
financiële steun, maar aanvullend
heb ik voor deze stage totaal nog
1.800 euro nodig om mijn begroting
rond te krijgen. Daarnaast kunt u mij
op geestelijk gebied steunen door
voor mij te bidden. God leidt alle
dingen. Als Hij niet met me meegaat
naar Schwerin, is alles zinloos.
Alleen door Gods kracht kan ik in
Mueßer Holz iets laten zien van
Gods grote liefde.

Steun
Dit alles kan ik niet alleen. Ik heb
steun nodig. Gelukkig wil de
organisatie ECM (European Christian Mission) mij die steun geven.
ECM is een organisatie die zich
inzet voor zending in Europa. Via
deze organisatie ben ik in contact
gekomen met Christiaan Kooiman.
ECM helpt me bij de voorbereiding
op mijn vertrek naar Schwerin en zal
me ook tijdens mijn verblijf blijven
begeleiden. Daarbovenop ontvang
ik steun vanuit mijn opleiding en
vanuit mijn thuisgemeente in Ermelo.

Bedankt voor uw betrokkenheid!

Dominik
de Bruijne
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‘Alleen door Gods kracht kan ik in Mueßer
Holz iets laten zien van Gods grote liefde.’

is een internationale en
interkerkelijke zendingsorganisatie,
met als doel gemeenten stichten in
Europa: dé missionaire strategie in
het meest uitdagende continent
voor christenen vandaag.
Evangeliseren, discipelen maken en
leiders trainen zijn daarom sinds
1904 kernbegrippen bij ons |
Dominik de Bruijne is deels
financieel afhankelijk van giften. Je
kunt hem steunen door een gift over
te maken via
www.ecmnederland.nl/geven of via
IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v.
Stichting ECM-Nederland, Deventer
o.v.v. “fonds de Bruijne”
ECM-Nederland Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC
Deventer – Nederland 0570-637537
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www.ecmnederland.nl
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