
E
u

ro
p

ea
n

 C
h

ri
st

ia
n

 M
is

si
o
n

 
S

ep
te

m
b

er
 2

0
2
0

 

Zij zullen een stekje zijn, door 
mij geplant, een werk van Mijn 

handen, opdat ik verheerlijkt 
zal worden.  

 
Jesaja 60:21 HSV 

Tweede golf? 
Hoewel er veel gesproken wordt over een 
tweede golf lijkt het Corona-virus ver weg in 
Rostock. We merkten als gezin veel meer 
van de lock-down dan van het virus. Een 
ervaring die veel mensen wel zullen 
herkennen. Gelukkig zijn de scholen en de 
kindergarten weer gewoon normaal open. En 
dat mondkapje in de winkel en in de tram? 
Daar wen je wel aan! 
 
Theater op de speelplaats 
Midden in de corona-tijd zijn we begonnen 
met een Whatsapp-groep voor mensen uit 
Evershagen die meer wilden weten over het 
Evangelie. We hebben korte video’s (vlogs) 
gemaakt met onze telefoons. Deze duurden 
maximaal 5 minuten. Daarin hebben we 
geprobeerd om een Bijbeltekst uit te leggen 
en daarbij een “challenge” te bedenken. 
Mensen kregen een opdracht voor de week 
mee. Er ontstonden mooie gesprekken in de 
groep. De whatsappgroep liep tien weken. 
Daarna hebben we met elkaar gevierd dat 
we het goed gehad hadden met elkaar. 
Gelukkig kon dat weer. 
 
Maar hoe ga je dan verder? We besloten om 
de barbecuefeestjes die we al langer vierden 
verder uit te bouwen. Vlak voordat we de 
barbecue aansteken spelen we toneelstukjes 
over teksten uit de Bijbel. Daarbij proberen 
we de kern van de Bijbeltekst te begrijpen en 
uit te spelen voor onze buren. Inmiddels 
hebben we een stukje over een kritische man 
gedaan (Nathaniël) en een stuk over een 
nieuwe start maken (Nicodemus). Zaterdag 

zijn Maria en Martha aan de beurt. Het is 
mooi om te merken hoe die theaterstukjes 
landen en mensen boeien. We zijn benieuwd 
hoe de Heilige Geest hier doorheen wil 
werken! 
 
Eindelijk weer straatcafé 
Het was vanwege de corona maatregelen 
lang niet mogelijk, maar eindelijk mochten 
we weer ons straatcafé organiseren. We 
merkten dat buren er ontzettend op zaten te 
wachten. Jong en oud ontmoeten elkaar 
weer bij een kopje koffie. Mensen komen in 
gesprek over simpele alledaagse dingetjes, 
maar ook over crises in relaties, problemen 
met kinderen, FC Hansa… En soms ineens 
over Jezus. We vonden het prachtig om te 
zien hoe op de saaie marktplaats voor de 
supermarkt ineens een alcoholist – die 
behoorlijk nuchter was – voetbalde met een 
kind uit de wijk dat zich verveelde. Allemaal 
tijdens het straatcafé. Iedere keer weer zijn 
we verbaasd over hóe belangrijk de 
woensdagochtend voor veel mensen 
geworden is. Misschien komt dat wel omdat 
we voor het straatcafé als team bidden? We 
hopen dat iets van onze God en Zijn 
Koninkrijk te proeven is. Als je de feedback 
van mensen zo hoort, krijg je de indruk dat 
de Heilige Geest werkt.  
 
Ruimtes voor Haltepunkt E 
We zijn al sinds de winter op zoek naar 
ruimtes waar we als Haltepunkt E team 
kunnen werken en waar we mensen wat 
professioneler kunnen ontvangen. Elkaar 
thuis ontmoeten is voor Nederlanders heel 

Lieve familie en vrienden, 

Haltepunkt E Team 



Jezus zegt: ik ben het licht!  
verlangt 
Duitsland  

licht 

Ontmoeting 

ECM-Nederland - Postbus 861 - 
7400 AW Deventer - 0570-637537  

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 

GZB - Postbus 28 - 3970 AA    
Driebergen  -  0343-512444  
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www.gerritenjorine.nl 

Gerrit en Jorine van Dijk zijn in 
samenwerking met GZB en ECM 
Nederland uitgezonden naar Duitsland. 
In Rostock werken zij in een gemeente-
stichtingsproject met een lokale kerk. 
De uitzending van Gerrit en Jorine 
wordt mede mogelijk gemaakt door de 
hervormde gemeente Veenendaal.  
U kunt hen steunen door een gift over 
te maken via www.ecmnederland.nl/
geven of IBAN: NL02INGB0000254997  
t.n.v. Stichting ECM-Neder-
land, Deventer o.v.v. “fonds 
G&J van Dijk”   Uw giften zijn 
fiscaal aftrekbaar. 

wordt ingewikkelder met jonge 
kinderen. Ineens kwam er iets op ons 
pad: een centrum in de wijk waar 
meerdere verenigingen zich gevestigd 
hebben overweegt ons ruimtes te 
verhuren. We zouden het erg fijn 
vinden als dat lukt. We zouden 
namelijk per 1 september 13 m2 
kunnen huren en vanaf 1 januari 2021 
110 m2. Dat zou prachtig zijn en biedt 
mooie nieuwe kansen voor ons werk 
in de wijk!  
 
Midden-in-de-nacht-sport 
We hopen eind oktober te starten met 
een nieuw aanbod in de wijk: 
Mitternachtsport. Dat is een concept 
wat in grotere Duitse steden al 
functioneert. Het houdt in dat we van 
22.00-0.00 uur op vrijdagavond willen 
gaan voetballen met jongeren die 
anders op straat rondhangen. Juist op 
vrijdagavond op deze tijden ontstaan 
de meeste problemen onder invloed 
van drugs of alcohol. We willen graag 
een goed aanbod neerzetten en 
hebben de (behoorlijk seculiere) 
jeugdclubs uit onze wijk benaderd. Ze 
wilden graag met ons werken en 
vertrouwen ons helemaal. We merken 
dat zij deuren voor ons openen in de 
politiek en naar stichtingen die dit 
project willen ondersteunen. We 
hopen dat de samenwerking goed 
wordt en we iets kunnen betekenen 
voor de jongeren in de wijk. Een 
prachtige bijvangst is, dat de kerk laat 
zien dat ze de problemen ziet en aan 
wil pakken, ook als het niet helemaal 
zonder risico’s is. Dát zorgt voor 
gesprekken waarin je soms zomaar 
‘getuigenis aflegt van de hoop die in je 
is.’ 
 
Gezin 
Terwijl ik dit schrijf, zijn we ons aan 
het voorbereiden op onze zomer-
vakantie. We hopen naar midden-
Duitsland (Thüringen) te gaan en daar 
wat afstand te krijgen van het werk. 
Het is prachtig om dit te mogen doen 
en mooi om te zien hoe we steeds 
meer in de haarvaten van de wijk 
komen. De contacten die we hebben 
en de ontwikkelingen die we zien 

barbecuefeestje 

Voetbal in de wijk 

barbecueën 

normaal. Hier is het wel héél persoonlijk. We hebben lang geprobeerd bij de 
woningbouwvereniging iets te huren. Ook hebben we andere verhuurders in de 
wijk gevraagd. Iedere keer weer merken we schroom: we zijn als 
kerkplantingsproject niet goed in een hokje te krijgen. Dat was best lastig voor 
ons: zowel wij als onze collega’s groeien wat uit onze 70m2 flats. Thuis werken 

maken ons met regelmaat stil. 
Tegelijk hebben we af en toe zin in 
weinig mensen en even alleen ons 
gezin. De deur van je huis open 
zetten is prachtig – soms moet hij 
alleen wel eventjes dicht ☺. 
 
We genieten van ons jonge gezin. 
Niek groeit snel en is een hele 
ontspannen baby. Hij grijnst de wereld 
in en wil dolgraag meer kunnen, net 
als z’n voorbeelden Nora en Jarne. 
Jarne begint eind deze maand in de 
Kindergarten en begint steeds meer te 
praten. Nora is een gezellige kleuter 
die veel te vertellen heeft en graag 
met haar vriendinnetjes op de 
speelplaats speelt. We genieten erg 
van de gezellige drukte bij ons thuis. 
 
Bedankt, dat je deel wilt zijn van 
Haltepunkt E!  
 
Hartelijke groeten uit Rostock 

Gerrit, Jorine , 

Nora, Jarne 

& Niek 
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