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Laat Uw nieuwe wereld 
komen. Laat op aarde Uw wil 
gedaan worden, net zoals dat 

in de hemel gebeurt.  
 

Mat 6:10 (BGT) 

Eindelijk is het zover! Meer dan twee 
huishoudens mogen elkaar ontmoeten. 
We zijn weer begonnen met ons 
straatcafé en ook onze voetbalprojecten 
draaien weer. De zomer met z’n kansen en 
mogelijkheden komt eraan. 
 
Haltepunkt E tijdens de lockdown(s) 
Hoe bereik je mensen met het Evangelie die 
niet op zoek zijn? Op een digitale manier is 
dat erg moeilijk; daarvoor moet je op zoek. 
Onze insteek is erg gericht op aanwezig zijn 
en ontmoeting: gewoon buiten op straat, in 
de eigen woning, de speelplaats. En precies 
dát was lastig in de afgelopen tijd. Als 
mensen samenbrengen je werk is, hoe 
reageer je dan op regels die dit juist willen 
voorkomen? 
 

We hebben hier in Evershagen regelmatig te 
maken gehad met kinderen die een geval 
van corona in hun klas hadden. Onze GGD 
stuurde vervolgens alle kinderen twee weken 
in quarantaine. Als kind  twee weken 
thuisblijven in een flat met een heel klein 
balkon is niet gemakkelijk. Als Haltepunkt E 
willen we graag goed nieuws zijn voor de 
wijk. We hebben dus de actie ‘quarantaine-
post’ gestart. Persoonlijke post met leuke 
opdrachten voor kinderen in quarantaine.  
 

Terwijl in Nederland de terrassen open 
gingen, kondigde Duitsland een derde 
lockdown af. Weer waren de scholen dicht 
en alweer moesten ouders hun kinderen 
thuis lesgeven. We hebben geprobeerd 
hierop in te spelen door hulp bij het huiswerk 

maken aan te bieden. Dat viel in goede 
aarde; zo konden we gezinnen in de wijk 
ontlasten. Bij veel andere kinderen in 
Evershagen is niet zoveel van huiswerk 
maken gekomen. En het zijn juist de 
kinderen in de wijk die het al niet gemakkelijk 
hebben. Met goed onderwijs en goede 
begeleiding lukt het hun om een opleiding te 
volgen na de basisschool. De gevolgen van 
alle lockdowns zullen groot zijn... Vooralsnog 
hopen we niet dat de komende herfst en 
winter weer nieuwe lockdowns moeten 
worden afgekondigd... 
 
Theater 
Afgelopen weekend hadden we weer ons 
eerste barbecue feest met theater. We 
hebben een theatervoorstelling gespeeld 
over Jezus die de Samaritaanse vrouw bij de 
put (Johannes 4) ontmoet. We merken dat 
onze buren niet lang kunnen luisteren en we 
willen graag dat ze de essentie uit de 
verhalen uit de bijbel halen. En vaak gaat dat 
meer via emoties van mensen dan via uitleg. 
De vrouw uit Johannes 4 wordt door Jezus 
geconfronteerd met haar vele relaties. Dat 
was iets waarvoor ze zich schaamde. Jezus 
maakt het bespreekbaar. In Evershagen 
hebben veel mensen veel relaties gehad. 
dus hebben we voor een beeld gekozen dat 
mensen eerder boos maakt: een vrouw die 
haar kinderen verwaarloost en een 
drugsprobleem heeft. Onze buren en 
vrienden luisterden ademloos. Jezus 
confronteert mensen in alle eerlijkheid en 
neemt ze tegelijk aan!  

Lieve familie en vrienden, 

1e keer straatcafé na lange lockdown De vrouw uit Johannes 4 



We geloven dat het verlangen naar liefdevolle 
gemeenschappen een verlangen is wat God in 

mensen heeft gelegd.  
verlangt 
Duitsland  

gemeenschap  

Niek in bed, in het ziekenhuis 

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

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 
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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. 

Jezus aan grotere groepen mensen. 
Vaak gebeurt er meer met hen dan wij 
weten. Soms breekt er ineens iets 
open. We hadden graag vorige herfst 
met ‘ontdekkersgroepen’ willen star-
ten. Helaas lukte dat niet. Het lijkt, 
alsof er in zo’n jaar met corona dan 
weer dingen verwateren. Tegelijkertijd 
geloven we ook dat de Heilige Geest 
niet loslaat waarmee Hij begon. 
 
Verhuizen 
Te midden van alle activiteiten en het 
leven met buren in Evershagen hopen 
we op 31 juli te gaan verhuizen. Van de 
Willi-Bredel-Straße 19 18106 Rostock 
naar de Bertold-Brecht-Straße 8 18106 
Rostock. Het is minder dan een kilo-
meter verderop. We merkten afgelopen 
winter dat 70m2 echt te klein werd. We 
gaan nu op 100m2 wonen. We hebben 
allemaal erg veel zin in de nieuwe flat, 
hoewel we wel merken dat het een 
groot project is. Gelukkig wonen we in 
een wijk vol behulpzame doeners, die 
ons meehelpen bij het zetten van een 
keuken (die hoort niet bij een huurflat) 
en het dragen van dozen. We wonen 
binnenkort in een monument: de flat 
waarin we gaan wonen is zo uniek in 
de voormalige DDR dat het officieel 
een ‘Denkmal’  is.  
 
Gezin 
Als gezin zijn we ook erg blij dat er 
meer mogelijk is. Nora heeft nog een 
jaar kindergarten voor zich, dan gaat 
ze naar school. Jarne stroomt deze 

Hofkirche, Jezus ontdekken 

Spelen in de speeltuin 

Straatkerk 
Op 24 juli hopen we een ‘straatkerk’ te organiseren. We hebben in ons team 
erover gepraat: wat zoeken de mensen in onze wijk? Waarom kopen onze buren 
zulke grote televisies en auto’s, terwijl ze die vaak niet kunnen betalen? We 
denken dat status een grote rol speelt bij het ervaren van ‘geluk.’ Mensen zetten 
alles op alles om die ene televisie te kopen. Jezus vertelt gelijkenissen over zulke 
gebeurtenissen: over een handelaar in parels en een schat in de akker. Echt 
gelukkig word je, als je ‘all in’ gaat. Tijdens de straatkerk spelen we deze 
gelijkenissen na. Vervolgens willen we die verwerken door middel van spellen en 
knutselwerkjes. De helft van de medewerkers aan onze straatkerk zijn buren. 
Door mee te werken en te spelen, krijgen ze steeds meer mee van Jezus’ 
boodschap. Bij de straatkerk en onze theater voorstellingen vertellen we over 

zomer door naar een andere kinder-
gartengroep en Niek gaat dit jaar 
beginnen. Een nieuwe fase dus voor 
ons als gezin. 
 
Niek houdt ons soms best wel bezig. 
Hij is erg beweeglijk en klimt graag. 
Afgelopen week is hij gevallen en 
kwam met een hersenschudding in 
het ziekenhuis. Hij moest 48 uur ter 
observatie blijven. Jorine mocht er 
gelukkig bij zijn. Dat was best even 
schrikken. Gelukkig heeft hij er geen 
nare gevolgen aan over gehouden.  
 
We hopen de 31e te verhuizen en een 
paar dagen later op vakantie te gaan. 
Even twee weken afstand in een heel 
dun bevolkt gebied met veel bossen 
en meren, maar twee uurtjes rijden 
van Rostock. De natuur is hier 
prachtig. 
 
Hartelijke groeten uit Rostock, 

Gerrit, Jorine , 

Nora, Jarne 

& Niek 

Gebedspunten: 

• Dank voor de ‘lockerungen’ en de mogelijkheden om het evangelie met buren 
te delen. 

• Bid voor de straatkerk, de barbecuefeesten en de theaters: dat mensen 
Jezus ontdekken. 

• Dank met ons, dat Niek weer gezond naar huis mocht komen.  

• Dank met ons, dat we een mooie nieuwe flat hebben kunnen vinden. 
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