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‘Wie van jullie heeft 
ontzag voor de HEER? 

Hij die door de 
duisternis gaat  

en geen licht meer ziet, 
en die dan vertrouwen 

stelt in zijn God’  
Jesaja 50:10 

Dubbel 
Deze nieuwsbrief schrijven we u met echt 
dubbele gevoelens. Er zijn mooie dingen 
gebeurd, en tegelijk moeilijke, die met hun 
schaduw al het mooie lijken te bedekken. 
 
Dubbel dankbaar 1 
Deze zomer mochten we twee vrouwen 
dopen, die al langere tijd met ons verbonden 
waren. Een groot feest, direct aan het water. 
Velen uit onze wijk waren erbij. Sybille is 
oma en ‘opperhoofd’ van een grote familie 
met allerlei verbindingen in onze wijk. Ze 
zorgt bij Plattenpraise altijd voor gastvrijheid 
en ondanks het feit dat ze bijna blind is, heeft 
ze oog voor de kinderen. Er ontgaat haar 
niets! Karina, die twee jaar geleden met haar 
dochtertje Anna (5) in het moeder-kindhuis is 
gaan wonen, zingt graag in ons muziekteam 
mee. Allebei de vrouwen willen met Jezus 
leven, en dat is cool. Beiden staan aan het 
begin van dit nieuwe leven, vinden het best 
lastig om te begrijpen wat dit allemaal 
inhoudt. Dat is spannend! Bidt u voor deze 
twee vrouwen, dat ze werkelijk zullen groeien 
en veranderen?   
 
Dubbel dankbaar 2 
De samenwerking met zoveel mensen bij de 
maandelijkse events en de uitgebreide 
voorbereiding is echt super, vaak nog 
zinvoller dan het event zelf. In het bijzonder 
noemen we het contact met Jörg, onze 
buurman. Dat wordt steeds beter. Hij werkt 
graag mee en is zelfs boos als we iets 
zonder hem doen!   

Het afgelopen zomerkamp liep makkelijker 
dan ooit, we begonnen al te twijfelen of we 
wel de juiste kinderen meegenomen 
hadden... Daartegenover stond dan wel dat 
het weer het slechtste was in de 
geschiedenis van dit kamp. Maar blijkbaar 
hadden alleen de medewerkers daar echt 
last van. 
 

Tijdens de teensweek bekeerde Joann (13 
jaar) zich – en wij waren er niet eens bij! 
Hoewel het nog spannend is hoe haar geloof 
zich in haar dagelijks leven zal ontwikkelen 
(haar moeder mag er nog niets van weten), 
is het echt mooi om te zien dat Gods werk 
niet altijd moeizaam en langzaam is. Het kan 
ook heel snel gaan, en daar heeft Hij ons niet 
voor nodig :-) Bidt u voor Joann? 
 
Dubbel kapot... 
De eerste grote schok van deze zomer kwam 
half juli: ons buurmeisje Marie (4 jaar) 
verdronk in de Schweriner See, terwijl haar 
moeder op het strand met iemand ruzie 
maakte. De stad reageerde geschokt, onze 
straat nog veel meer. Verschillende vrienden 
van ons waren erbij betrokken.  
 

Een maand later sprak ik de opa van Marie, 
Frank, die vroeger eigenlijk altijd vrolijk en 
goed aanspreekbaar was. Hij is er kapot van 
en lijkt helemaal niet meer op de man van 
vroeger. Zijn dochter, de moeder van Marie, 
heeft elk contact met hem verbroken. 
Kseniya kon met Frank bidden. Bidt u ook 
voor hem, dat hij zijn troost bij God zal 
zoeken en dat deze uit elkaar geslagen 
familie weer bij elkaar zal komen? 
 

De tweede schok kwam in augustus. 
Eigenlijk zag het er met ons Kaufhalle-project 
goed uit. De sportbond, de stad en veel 
politici hadden groen licht gegeven, de 
leidende vereniging had al de nodige giften 
gekregen en verschillende bouwfirma’s 
hadden hun ondersteuning aangeboden. De 
financiering was bijna rond. En toen viel 
opeens alles uit elkaar...  
De leider van het Kaufhalle-project, Peter (uit 
een andere vereniging), werd opgepakt en zit 
nu voorlopig in de gevangenis. Hij wordt 
ervan verdacht kinderen misbruikt te hebben. 
Het gevolg: onzekerheid, onrust, woede, 
dreigementen, een overspannen vereniging 
en het einde van ons Hallenprojekt...  

Lieve familie in de Heer, 

Groot feest, Doop in open water. 



‘Het volk dat in duisternis ronddoolt,  
ziet een schitterend licht…’ 

Jesaja 9:1 

En nu? 
Het project op eigen kracht voltooien 
lijkt ook na vele gesprekken 
onmogelijk. Het gaat om te veel geld 
en te veel risico en er is te veel 
onduidelijk. En zo lijken we, na alle tijd 
die we in deze Halle hebben 
gestoken, weer bij af te zijn. Dat is 
frustrerend! Aan de andere kant is het 
ook goed dat we weer beseffen om 
wiens visie en plannen het gaat. 
Zolang Hij de leiding heeft, zal het wel 
goed komen. Hij belooft zelfs dat onze 
inspanningen niet tevergeefs zijn – 1 
Korintiërs 15 (!). Dankt u met ons, 
voor deze hoop die we hebben? Juist 
als al onze menselijke plannen 
overhoop worden gegooid, merken we 
weer dat we van Hem afhankelijk zijn 
– en dat is eigenlijk ook wel 
rustgevend.  
 
Tijdens de vele gesprekken werden 
we op een andere mogelijke 'Halle' 
gewezen: een tramstop verder, naast 
het centrale winkelcentrum (Kauf-
land). Kleiner, in betere conditie, 
realistischer. Onze droom van een 
praktisch café-ontmoetingsruimte is 
daar ook realiseerbaar. Zou dat nu 
Gods plan zijn? Wilde Hij ons in een 
andere hoek hebben? Of moeten we 
nog geduld hebben en wachten? Bidt 
u met ons mee?  
 
Dubbel spannend 
De eerste events in september 
verliepen onrustig. De kinderen bij 
Plattenpraise waren bijna niet stil te 
krijgen, enkele jongeren blokkeerden 
volledig en uiteindelijk moesten we de 
politie bellen. Bij ons straatfeest 
waren veel jonge mannen en een 
vrouw met veel te veel alcohol op. Ze 
provoceerden elkaar en dreigden met 
hun negatieve stemming ons feest te 
domineren. Enkele van de mannen 
komen uit de agressieve rechtse 
scene. We danken God dat we de 
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verlangt 
Duitsland  

licht 

grimmige piraten in het zomerkamp 

graffiti in de nieuwe hal  

ons straatfeest ook leuk als het nat is 

Christiaan, Kseniya 

Sebastian & Levi 

Of deze beschuldigingen naar Peter waar zijn, weten we niet. Als ze waar zijn, is 
dat verschrikkelijk voor deze kinderen – ze hadden het al niet makkelijk, en nu 
zijn ze nog meer beschadigd. Als het niet waar blijkt te zijn, is dat ook 
verschrikkelijk: Peter kan dan hoogstwaarschijnlijk niet meer terugkomen en met 
hem vallen veel (goede) ideeën en projecten voor deze wijk weg. Bidt u met ons 
voor de kinderen en ook voor Peter?  

situatie konden redden zonder politie 
en zonder geweld. Maar de spanning 
blijft. Of dat met de gebeurtenissen in 
augustus samenhangt of met de vele 
vluchtelingen die in onze wijk zijn 
gekomen, er broeit iets. Bid dat we 
met Gods kracht vrede kunnen 
brengen en spanningen kunnen 
afbouwen. Dank dat dit bij onze 
feesten ook al gebeurt – op een 
manier die onze eigen mogelijkheden 
overstijgt.  

Citaat van een (zeer robuuste en 
zware) medewerker toen één van de 
grotere jongens bij Plattenpraise 
gewelddadig dreigde te worden: 
'Eerst sla je me op m'n ene wang, 
dan bied ik je m'n andere aan, maar 
bij de derde keer sla ik je tegen de 
grond.' Of Jezus dat zo bedoeld 
heeft... 

Peace: ons Musikteam in action 
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