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Zegt u niet: Nog vier maanden en 
dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla 

uw ogen op en kijk naar de velden, 
want zij zijn al wit om te oogsten. 

  

Johannes 4,35 HSV 

In de donkere dagen voor kerst 
schreven we onze laatste nieuwsbrief. 
Inmiddels zijn de dagen erg lang, liggen 
de stranden aan de Oostzee weer aardig 
vol en is er veel gebeurd. Graag nemen 
we je mee in onze ervaringen van het 
afgelopen halfjaar. 
 
Verandering in de FEG Rostock 
We hebben een bewogen halfjaar achter 
de rug. Eind 2016 gaf Klaus Libuda, 
kerkplanter van de Freie Evangelische 
Gemeinde in Rostock, aan dat hij opge-
brand raakte. De energie raakte op om de 
gemeente verder te leiden en te 
ontwikkelen. Sinds 2009 was hij, samen 
met z’n gezin, actief geweest. De gaven 
van Klaus passen niet meer bij wat de 
gemeente nodig heeft. 
 
De kerkenraad in Rostock stelde voor dat 
Gerrit de leiding van de gemeente over 
zou nemen. Aan het begin van dit jaar 
hebben we met ECM, het kerkverband 
FEG-Nord en de lokale kerk hier over 
gepraat. Onze taak en opdracht was en is 
kerkplanting in Evershagen. Hoe dan nu 
verder? Met elkaar hebben we besloten 
dat het pionierswerk door moet gaan in 
Evershagen. We waren het eens dat er té 
veel deuren langzaam open gaan en we 
teveel contacten gekregen hebben. Ook 
zijn we híervoor uitgezonden door de 

Westerkerk in Veenendaal, samen met 
vrienden, familie en andere gemeenten.  
 
Resultaat is dat Gerrit aangegeven heeft, 
dat hij bereid is om voor één jaar de leiding 
over te nemen. Maar daarnaast ook actief 
blijft in Evershagen. In die tijd heeft het 
kerkverband FEG-Nord de mogelijkheid te 
zoeken naar een kerkplanter/opbouwerker 
die de FeG in de Südstadt verder 
ontwikkelt. Daar mag u/jij voor meebidden.  
Kerkplanters zijn in veel steden in 
Duitsland gevraagd en daarbij is het 
Oosten vaak niet populair. Het is hier 
harde grond. De kans op ‘succes’ is voor 
een kerkplanter groter in Hannover dan in 
Rostock.  
 
Samen ontwikkelen 
Met de kerkenraad, bestaande uit twee 
mensen, zijn we gaan zoeken naar 
ontwikkelingsmogelijkheden. We hebben 
veel geïnvesteerd in gesprekken met 
gemeenteleden en er zijn veel gast-
sprekers geweest. Daarnaast proberen we 
een nieuwe wind en daarmee nieuwe 
energie in de gemeente te krijgen. Tegelijk 
zijn de mensen na 8-10 jaar kerkplanting 
moe. Het vraagt best veel van mensen, 
naast werk en gezin. Met elkaar proberen 
we creatieve oplossingen te bedenken hoe 
we diensten bijvoorbeeld minder arbeids-
intensief in zouden kunnen vullen. Best 
een uitdaging.  
 
Maar we merken dat het ontzettend nodig 
is, want God beweegt zich. We dopen in 
de zomer drie mensen; een tiener uit een 
christelijk gezin, een jonge man die God en 
geloof volledig nieuw ontdekt en zijn 
vriendin met een totaal atheïstische 
achtergrond.  
 
Pas geleden ging bij ons op zondagmiddag 
zo maar de telefoon. Een vrouw uit een 
dorpje 40 kilometer verderop. Ze had het 
Lukas evangelie gelezen en was nu op 
zoek naar een kerk. Dat was nogal wat: ze 
had er nog nooit wat van ervaren of 
meegemaakt. Twee weken later komt ze 
naar de dienst met vriendinnen. Dat kwam 
mooi samen het barbecueën na de dienst. 
Een mooie mogelijkheid om in contact te 
komen. Prachtig om te zien hoe Gods 
Geest nieuwe perspectieven ontwikkelt en 
mensen aanraakt.  

Lieve familie en vrienden, 

BBQ bij de FeG Rostock 



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

mensen heeft gelegd. 

daar contacten te verdiepen en op te 
bouwen met de vele ouders en 
kinderen die niet op vakantie gaan.  
 

We wensen u en jou een gezegende 
zomer! 

verlangt 
Duitsland  

gemeenschap 

Gebedspunten 
• Bid voor de gemeente in de 

Südstadt. Dat mensen nieuw 
enthousiasme en nieuwe energie 
vinden 

• Bid dat er een goede opvolger 
van Klaus Libuda komt, die de 
kerk verder bouwt. 

• Bid voor versterking in ons team. 
De velden worden witter om te 
oogsten.  

• Dank voor ons gelukkige 
gezinnetje. 

• Dank voor alle contacten en 
open deuren die God ons al 
gegeven heeft. Het is voor 
“mecklenburgische begrippen” 
snel gegaan. 

Stadsdeelfeest 

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. 

mogelijkheden om te dienen. We 
zijn dankbaar voor hun hulp en 
hopen dat God ze in de toekomst 
naar Evershagen leidt.   
 
Ons gezin 
Het gaat goed met ons als gezin. 
We zijn erg dankbaar voor Nora die 
groeit en zich ontwikkelt. Er zijn 
dagen dat ze de hele dag door ratelt 
en kletst. Ze loopt de eerste stapjes 
aan de hand en maakt graag 
grapjes met haar omgeving. Nora 
geniet erg van andere kinderen om 
haar heen. We hebben besloten om 
haar na de zomer drie dagen per 
week naar de kindergarten in de 
wijk te doen. Daar kan ze naar 
hartenlust spelen en ontwikkelen en 
leert ze goed Duits. Best een 
spannende stap. In het oosten van 
Duitsland is het heel normaal dat 
kinderen na een jaar fulltime in de 
kinderopvang gaan. We hebben 
gezocht naar een middenweg die 
past bij ons en Nora.  
 
De tweede helft van juni gaan we 
met vakantie naar omgeving 
Dresden. We zien er naar uit om 
afstand te nemen en nieuwe energie 
op te doen. Dan zijn we in de zomer 
– op een week na – in Rostock om 

Gerrits Maicup voetbalteam 

Gerrit, Jorine  

& Nora 

Nora in de speeltuin 

Ondertussen in Evershagen 
In Evershagen ontwikkelt alles verder. Speelplaatsen, voetbaltoernooien, 
naaicursussen, moeder-kindgroepjes, stadsdeelraad, buurthuis. We krijgen 
steeds meer contact. We danken God voor de ontwikkelingen. We merken dat 
we in de doorontwikkeling in de wijk begrensder zijn dan we zouden willen. 
We zouden graag meer teamleden willen om mee te pionieren. Je kunt door 
activiteiten je contacten en presentie in de wijk meer ontwikkelen en 
toewerken naar verkondigend werk. Daarvoor ontbreken ons op dit moment 
de capaciteiten. In de zomer komt voor drie weken een echtpaar stagelopen. 
Ze komen gericht oriënteren op het werk in onze wijk en zijn op zoek naar 

Evershagen ruimt op 
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