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Wat is het leven goed
en mooi, als mensen in
liefde met elkaar leven!

Psalm 133: 1, BGT

Beste vrienden,
Wat, is het alweer vijf voor acht?! Zo
laat? Ongelooflijk, dan hebben we wel
tweeënhalf uur met elkaar gepraat!
Van stagiair naar missionair werker
Dinsdagavond 12 oktober. Ik heb net mijn
eindgesprek achter de rug met mijn
stagebegeleider Christiaan. Een gesprek
dat zo boeiend was dat ik de tijd totaal
vergeten ben. Voor het gesprek had
Christiaan over mij om feedback
gevraagd aan allerlei mensen van het
Patchwork Center. Over het algemeen
zijn de reacties heel positief. Men waardeert mijn aanwezigheid en zou graag
willen dat ik langer in Schwerin blijf.
Zelf kijk ik ook met warme gevoelens
terug op mijn stage in Schwerin. De tijd
is gewoonweg omgevlogen. In oktober
had ik het gevoel dat ik nog maar net
begonnen was. Daarom heb ik besloten
om tot minstens de zomer in het
Patchwork Center te blijven werken. Niet
meer als stagiair, maar als missionair
werker. Mijn studie theologie heb ik
namelijk afgerond. Eind augustus had ik
mijn stageverslag al ingeleverd en dat
werd heel positief gewaardeerd.
Buiten het Patchwork Center
Dat betekent niet dat ik tot de zomer
alleen maar in Schwerin ben. Op het

moment van schrijven ben ik niet eens in
Schwerin, maar in Nederland. Ik heb hier
in het land verschillende kerkdiensten
geleid. Ook ben ik twee dagen in Maastricht te gast geweest bij Jan Bosch, die
predikant is van de missionaire
gemeente in Bunde/Meerssen. Begin
januari hoop ik dan weer terug te keren
naar Duitsland. Daar wil ik ook wat
breder gaan kijken dan Schwerin alleen.
Zo hoop ik een tijdje mee te gaan
werken bij een gemeentestichting in de
Oost-Duitse stad Rostock. Op die manier
wil ik ontdekken wat God op de lange
termijn van me vraagt: moet ik in
Duitsland blijven werken of roept God
me weer terug naar Nederland?

In Schwerin werk ik ook niet alleen maar
in het Patchwork Center. Ik help op
zaterdag vaak mee bij een gemeentestichting in Noord-Schwerin, aan de
andere kant van de stad. Zaterdagochtend wordt daar een kidsclub
gehouden, in de openlucht. Hoewel het in
dit jaargetijde flink koud kan zijn, komen
daar toch steeds aardig wat mensen op
af. Kinderen, ouders, andere medewerkers en een verstandelijk beperkt stel dat
graag even langskomt om koffie te
drinken. Ook buiten het Patchwork Center
valt er dus heel wat te beleven in
Schwerin!

Een winters beeld van de wijk

verlangt

Duitsland

Uitrusten na het schoonmaken
van de trampoline

De kidsclub in Noord-Schwerin

Op het kinderuur wordt
het Bijbelverhaal verteld

Binnen het Patchwork Center
Een aantal maanden geleden
kwam er een dakloze man van
middelbare leeftijd het Patchwork
Center binnen. Hij zat in de
problemen en zocht hulp. In het
Patchwork Center kon hij eten en
douchen, en na een tijdje begon
hij ook mee te werken. Vanaf het
begin klikte het tussen ons. We
kunnen goed met elkaar praten
(ondanks mijn wat gebrekkige
Duits) en helpen elkaar graag.
Toen ik een keer het Bijbeluur
mocht leiden, wilde hij weleens
komen kijken. Na afloop was hij
positief en sindsdien komt hij elke
week naar het Bijbeluur. Inmiddels
is hij een grote zegen voor het
Patchwork Center. Hij is vriendelijk, werkt hard en heeft een
goede invloed op de gemeenschap.
Begin januari gaat deze man me
ook bij het kinderuur helpen. De
leidster van het kinderwerk heeft in
januari namelijk een dienstreis
gepland, waardoor ze niet in het
Patchwork Center kan zijn. Omdat
ik het kinderuur niet alleen kan
leiden, heeft zij een aantal mensen
gevraagd me te ondersteunen.
Het kinderwerk loopt inmiddels
goed. Eén meisje gaat nu steeds
uit zichzelf naar het wekelijkse
kinderuur, zonder dat haar ouders
het Patchwork Center bezoeken.
Eerst kwam ze alleen maar naar
het Patchwork Center voor de

grote trampoline die buiten staat.
Daar kon ze met vriendinnen wel
een hele middag onvermoeibaar
staan springen. Inmiddels is ze
vaker binnen te vinden, met of
zonder haar vriendinnen. Blijkbaar
vindt ze het erg fijn in het Patchwork Center.
Naast kinderen komen er ook
jongeren in het Patchwork Center.
Voor hen is er op donderdag de
tienerclub. We spelen dan vaak
een spel, delen het evangelie,
eten met elkaar en ruimen vervolgens weer op. Soms doen we ook
een bijzondere activiteit. Zo zijn
we een keer met de tieners naar
de Oostzee gereden, zo'n 60
kilometer
verderop,
om
de
zonsondergang te bewonderen.
Deze avonden zijn erg waardevol
en ik ben dankbaar dat ik daar
deel van mag uitmaken.
Allen van harte Gods zegen
toegewenst voor het nieuwe jaar!
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‘Blijkbaar vindt ze het erg fijn
in het Patchwork Center.’
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