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‘Gelukkig wie wonen 
in uw huis... ‘ 

 
Psalm 84 

Het is geweldig! Geweldig stoffig, vies en 
luid. Maar ook geweldig gaaf, om te zien 
hoe het Patchwork Center - ook al is het 
nog een 'Baustelle' – nu al gevuld wordt 
met leven. Met kleine kinderen, die 
rondrennen, en hun moeders, die komen 
om te werken of gewoon om even een 
sigaretje te roken. Een oude opa die 
eigenlijk heel ziek is, maar met veel 
vreugde met ons meedoet, jongens en 
meiden die na school gelijk naar ons toe 
komen, en soms zelfs hun huiswerk 
tussen de boormachines maken... Mensen 
die willen naaien of breien, anderen die 
komen koken, in een ruimte die daarvoor 
helemaal niet geschikt is. En dan nog de 
wekelijkse koorrepetitie van de school in 
de buurt, en de repetitie van onze band – 
alles in een gebouw, dat nog helemaal 
niet klaar is en waar tegelijkertijd geboord 
en getimmerd wordt.     
 
Motivatie  
Hoe langer we bezig zijn, hoe hoger de 
motivatie wordt. Dat past wel bij de cultuur 
hier: mensen wennen heel langzaam aan 
nieuwe dingen, maar als ze er eenmaal 
inzitten, kun je voor 100 procent en op lange 
termijn op hen rekenen. Bij onze laatste 
Subbotnik – onze grote bouwzaterdag, naar 
socialistisch voorbeeld – bleef de harde kern 
maar liefst tien uur lang! En de dag erna 
vroegen twee mannen of ze niet nog verder 
konden werken, gewoon omdat ze er zin in 
hadden! Als het stuken van een muur of het 
bouwen van een podium al zo motiveert, 
hoeveel motivatie zullen ze dan hebben 
wanneer ze Jezus ontdekken? Bidt u met 
ons mee?  

Nieuwe kansen 
Sinds een paar weken komt elke donderdag 
een groep jongeren die in een speciaal 
programma voor schoolverlaters zitten. 
Eigenlijk zijn zij al uit elke bestaande 
maatschappelijke structuur gevallen. Nu 
mogen ze één keer per week bij ons 
meebouwen. Het 'werkt' tot nu toe; ze lijken 
zich bij ons goed te voelen. Eén van hen, P., 
is in het verleden verschrikkelijk misbruikt. Hij 
komt uit een familie met dertien kinderen. 
Het geld dat zijn moeder voor therapie 
gekregen heeft, werd aan een nieuwe tv 
besteed… Wilt u voor hem en zijn familie 
bidden?  
 
Kindertafel 
Zo goed als het in het Patchwork Center 
loopt, zo moeizaam loopt het in de 
samenwerking met de Kindertafel. Er zijn 
veel dingen die in onze ogen niet goed zijn, 
zowel voor de kinderen als voor de 
medewerkers, maar de leiding vindt eigenlijk 
dat we ons daarmee niet mogen bemoeien. 
Na tien jaar samenwerking doet dat wel pijn. 
Als we hen (zoals gepland) in ons gebouw 
opnemen, halen we daarmee ook veel 
problemen in huis. Wilt u met ons bidden 
voor wijsheid? 
 
Jongeren 
Een groep jongeren – sommige kennen we 
al vanaf het begin – is steeds moeilijker 
geworden. Ze pesten kinderen en bedreigen 
volwassenen, verstoren het kinderwerk van 
onze teamleden, gooien met eten, schelden 
en manipuleren. Ook voor geweld schrikken 
ze niet terug. Bij verschillende Plattenpraises 
moesten we de politie inschakelen. Deze 
jongeren maken ons het werk erg moeilijk, 
en dat terwijl we hun alleen goeds gedaan 
hebben. Bovendien verpesten ze de sfeer 
zodanig dat andere kinderen wegblijven. Wilt 
u voor ons bidden, dat we de moed en het 
gezag krijgen om de grenzen te bewaken? 
En bidt u voor deze jongeren, in het 
bijzonder voor Ivan, Alex, Matze en Manuel, 
dat Jezus hun hart raakt? 
 
ECM in het oosten van Duitsland 
De laatste jaren is het aantal zendings-
werkers in Noordoost-Duitsland gegroeid – 
wat ons erg bemoedigt! En er komen nog 
steeds nieuwe aanvragen binnen. Maar er is 
ook nog zo veel te doen, er zijn zo veel 
wijken en stadjes waar mensen nauwelijks 
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'Wie in hem geloven, geeft hij het voorrecht 
om kinderen van God te worden.' Joh 1,12 

een kans hebben om Jezus te 
ontdekken en zijn 'familie' te beleven. 
Dat betekent alleen wel dat we meer 
moeten gaan organiseren, ook buiten 
het werk in Schwerin om. Christiaan 
heeft een aantal extra taken op dit 
gebied op zich genomen, hoewel we 
eigenlijk geen extra tijd hebben. Wilt u 
bidden dat we de juiste prioriteiten 
stellen? 
 
Team 
Een echtpaar uit ons team gaat ons 
verlaten. Nu hun kinderen volwassen 
zijn, willen ze hun roeping in Jakoetië 
(Siberië) weer volgen. Hun vertrek in 
de zomer van 2018 zal een groot gat 
in ons team achterlaten. In het 
bijzonder voor de boekhouding van 
het Patchwork Center zoeken we nu 
een nieuwe kracht. Maar ook voor het 
café en de werkplaats kunnen we nog 
heel goed hulp gebruiken. Ook nu 
voelen we ons als team vaak maar 
erg klein. Wilt u bidden dat God 
iemand op ons pad brengt? 
 
Family 
Met onze kids gaat het goed. Ze 
voelen zich ook in het Patchwork 
Center op hun gemak, vooral als ze 
buiten lekker in de modder mogen 
spelen. Sinds juni hebben we ook een 
hond. Dat is niet alleen geweldig voor 
de jongens, die ontzettend graag met 
haar stoeien, maar ook voor ons 
persoonlijk: zo komen we veel vaker 
in de natuur, blijven nog meer in 
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verlangt 
Duitsland  

naar familie 

een paar van onze bouw- en kookhelden 

Christiaan, Kseniya 

Sebastian & Levi 

beweging en ontdekken opeens 
mensen die ons nooit waren op 
gevallen. Ze heet trouwens 'Koffie', 
want dat vonden onze buren de beste 
naam (Christiaan houdt toch zo van 
koffie!).  
 
Ondersteuning 
We zijn ontzettend dankbaar voor alle 
gebeden die ons ondersteunen! Door 
uw gebeden gebeurt er veel. Alleen 
God kan zo veel deuren openen, zo 
veel mensen bewegen en motiveren. 
De tijd in Nederland (in februari) en in 
België (in oktober) heeft ons 
bemoedigd. We zijn deel van een 
groter geheel, van een grote 
patchwork-familie, die spannend is, 
vol zit met gekke mensen en allerlei 
conflicten, maar tegelijk ook de 
mooiste familie van de wereld is.  
 
We bidden daarom niet dat alles mooi 
en makkelijk zal worden, maar juist 
dat deze familie bij u en bij ons zal 
groeien. Tot eer van onze Papa. 

Christiaan heeft iets te zeggen.... 

alles klar 

even uitrusten van het werk  
met het hondje van de buren 
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