Openb: 21:5

Beste familie en vrienden,

In januari was het 30 jaar geleden dat wij
naar Zweden kwamen. Als tamelijk jonge
zendelingen, rond de dertig, landden we in
januari 1991 samen met onze dochter die
toen één jaar, was in Kiruna, de noordelijkste
stad van Zweden. Het was hartje winter. Na
lange jaren van voorbereiding waren we dan
ter plaatse! Een flat wachtte op ons en een
week of twee later arriveerde onze inboedel.
Sneeuw, meer dan de helft van het jaar. Het
was allemaal anders dan we gewend waren.
Toen begon een proces van het van
binnenuit leren kennen van niet één maar
twee culturen. De Zweedse en de Samische.
Later ontdekten we dat er ook nog een Finse
cultuur is in het gebied!
De eerste jaren
Onze eerste taak was het opzetten van een
christelijk boekcafé in onze gemeente in
Kiruna. Al na een paar maanden ging dat
open, mede dankzij een mooie bijdrage van
de EO in Nederland. Het heeft vele jaren
gefunctioneerd, maar zelf kregen we al snel
vanuit de landelijke kerk de vraag om naar
een andere plaats te verhuizen en de zorg
voor een vijftal kleine gemeentes op ons te
nemen. De grootste had ongeveer 35 leden.
Daarom verhuisden we in het najaar van
1993 naar Storuman in zuidelijk Lapland.
Ons gezin was inmiddels uitgebreid met een
zoon. Tegelijk begonnen we ook aan onze
theologiestudies, die ertoe leidden dat we als
pastors van de kerk bevestigd werden.

mochten ook een goede samenwerking met
de andere kerken in de regio opzetten die
onder meer leidde tot gezamenlijke
paasspelen voor de scholen en ook
gezamenlijke initiatieven tot evangelisatie. Zo
werd het een traditie om met een
gezamenlijke stand aanwezig te zijn op de
jaarlijkse zomermarkt. We waren ook
regelmatig in Hemavan, waar ook een van
de gemeentes lag, verbonden aan het
bergstation. We bezochten mensen, maar
begonnen toen ook met de jaarlijkse week
rond het thema schepping - natuur, cultuur
en gesprek over levensvragen - een week
die we de afgelopen zomer voor de 26e keer
gehouden hebben! Deze weken hebben door
de jaren heen vele contacten opgeleverd en
we merken soms járen later pas welke
sporen zo’n week kan achterlaten!

In Storuman bleven we elf jaar en onze
jongste twee kinderen werden er geboren.
Vooral in de gemeentes van Storuman en
Gunnarn zagen we positieve ontwikkelingen.
De gemeentes werden meer zichtbaar in de
dorpen en speelden een meer actieve rol in
het dorpsleven. Nieuwe mensen kwamen
erbij. In Storuman startten we een
scoutinggroep, waardoor we niet alleen heel
veel kinderen, maar ook hun gezinnen
bereikten. Ook met de scholen konden we
samenwerken, onder meer door een
poppenspel dat Gerdine ontwikkelde. We

Samisch
Tijdens de jaren in Storuman kwam het werk
onder de Samen op gang. Het begon met
een Samische kerkdienst in Hemavan, de
eerste van vele Samische diensten op
verschillende plaatsen in Lapland. In di jaren
was voor Samische vormen van kerk-zijn in
Scandinavië weinig oog; om niet te zeggen
veel weerstand. Het was goed om te zien
hoe Samische initiatieven aansloegen. Het
specifieke Samische werk kreeg een officiële
plaats in onze kerk, en tegelijkertijd kwamen
er ook initiatieven binnen de Lutherse kerk.
Vanaf het begin zochten we een zekere
samenwerking, een samenwerking die door
de jaren heen stabiel is gebleken. De eerste
jaren was het belangrijk om te werken aan
Samischtalig materiaal. Er was nauwelijk
iets, onder meer geen bruikbare vertaling
van de Bijbel. We konden ervoor zorgen dat
een aantal kinderboekjes met Bijbelverhalen
in het Samisch verschenen. In die tijd
verscheen het evangelie van Johannes in het
Noord-Samisch. Gerard raakte betrokken bij
het vertaalproject en in 2019 kwam de
gehele Bijbel uit! Ook in andere Samisch
talen zijn inmiddels delen van de Bijbel
verschenen.

Scoutkerkdienst in Storuman
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“Zie, Ik maak alle
dingen nieuw”

verlangt

Zweden

‘Zweden heeft het
getuigenis van het
Evangelie nodig‘

gemeenschap

kerk in Gunnarn bij Storuman jaren 90

Samische openluchtdienst
op de toendra noordelijk van Kiruna

Tienerweekend in Storuman 2002

Welkomstdienst in Kiruna aug 2004

De kerk is aanwezig
op het jaarlijkse Kirunafestival, 2011

Kerkdiensten ook digitaal uitgezonden.
Dankbaar dat dat kan met de huidige techniek!

Gerard was in die die tijd parttime
pastor in Malmberget/Gällivare. Het
grootste deel van de tijd werkte hij
aan het Samische project, hetgeen
met de nodige regelmaat leidde tot
Samische kerkdiensten, maar ook tot
diverse landelijk initiatieven, zoals een
aantal Samische conferenties. Een
spannend evenement vond in die tijd
plaats in Kiruna, namelijk een
conferentie met christenen van zo’n
50 verschillende oervolken uit de hele
wereld! Dit evenement leidde tot veel
internationale contacten.
Zuidwaarts
In 2012 verhuisden we naar
Stockholm. De landelijke kerk had
inmiddels het Samische werk overgenomen als een nationale verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd werkte Gerard
met de internationale zending. De
ervaringen met het Samisch werk
leidden ook tot toenemende internationale betrokkenheid bij oorsprongsvolken, onder meer in Siberië.
Het werd ook duidelijk wat een
zendingsveld de Zweedse hoofdstad
is. Er zijn wel grote gemeenten, maar
heel veel gemeenten maken een
sterke krimping door in een groeiende
stad! De stad wordt namelijk als een
van de meest geseculariseerde
steden van de wereld beschouwd.
Een groot werkveld dus. Gerdine is
daar sinds 2016 pastor in Rotebro,
een voorstad van Stockholm. Helaas
kunnen we door de corona al een

hele tijd geen diensten meer houden,
alleen via internet. We zien ernaar uit
om elkaar weer te kunnen ontmoeten!
Toekomst
Zo terugkijkend zien we hoe onze
roeping naar Zweden 30 jaar geleden
heeft geleid tot dingen die we zelf
nooit hadden kunnen bedenken maar
waar we Gods hand in zien. We
hebben op zoveel manieren een
bijdrage mogen geven aan de
ontwikkeling van de kerk en de
verkondiging van het evangelie in
Zweden maar de laatste jaren ook in
andere landen. Daar zijn we dankbaar
voor, en het is ook spannend om te
zien wat God komende jaren voor ons
in petto heeft!
Met vertrouwen zien we dus de
komende jaren tegemoet. We zien
echter dat het aantal betrokkenen in
onze Nederlandse achterban de laatste jaren is afgenomen. Aangezien
ECM nog steeds staat voor een deel
van ons levensonderhoud (de rest
komt van de kerk hier in Zweden)
willen we u vragen om in gebed te
overwegen of u -als u dat nog niet
doet- een regelmatige ondersteuning
kunt gaan geven. Daarom vindt u
deze keer een reactiekaart bij de
brief.
In Christus verbonden,

Gerdine en Gerard

COLOFON

Eerste samische werkgroepje in de kerk, 2000

Noordwaarts
De jaren dat we in Storuman waren is
een periode geweest waarvan we
voelen dat ze echt iets betekend hebben voor de samenleving daar. In
2004 keerden we echter terug naar
Kiruna, waar Gerdine pastor werd. De
gemeente daar had het niet gemakkelijk: een kleine gemeente en al een
aantal jaren zonder pastor. Gerdine
kreeg goede contacten met de
scholen. Ze maakte deel uit van de
ziekenhuiskerk die in die tijd van de
grond kwam. Ziekenhuiskerken zijn er
in veel ziekenhuizen en die zijn altijd
op oecumenische basis. Het toenemend aantal vluchtelingen leidde
ook tot werk onder vluchtelingen,
gedeeltelijk samen met de Lutherse
kerk. Dit heeft veel betekend voor
velen van hen. Eén van de deelnemende vrouwen kwamen we later
weer tegen in Stockholm, waar ze
haar plek in een gemeente vond in
onze wijk.
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