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"Wat wij gezien en gehoord 
hebben vertellen we u, opdat ook u 

gemeenschap met ons hebt; en 
deze gemeenschap van ons is er 

ook met de Vader en met Zijn Zoon 
Jezus Christus”  

1 Johannes 1:3 

Ken je dat? Dat je ergens zo vol van 
zit dat je het vertellen moet? Dat het 
eruit moet? Dat je ergens echt 
enthousiast over bent? Dat je wilt 
vertellen wat je gehoord en gezien 
hebt? Bij slecht nieuws heb je dat 
vaak niet. Maar bij goed nieuws wel. 
Er bestaat Nieuws, dat is zo onvoor-
stelbaar goed, dat het onbegrijpelijk 
en ongelooflijk is. Wij hebben iets 
"gehoord en gezien." Dat willen we 
delen met mensen die het nog niet 
gehoord hebben. 
 
Wij bereiden ons voor op een verhuizing 
naar Rostock. Rostock ligt in het oosten 
van Duitsland, aan de Oostzee. In 
Rostock gaan we wonen en leven in de 
wijk Evershagen. Een wijk met ongeveer 
16.000 inwoners en veel flats. Samen 
met een kerk in het zuiden van Rostock 
willen we bouwen aan een nieuwe 
gemeente die past bij de mensen in 
Evershagen.  
 
Rostock 
Rostock heeft een bewogen geschie-
denis. Veertig jaar lang was het dé 
havenstad van de DDR. Alle vis voor de 
DDR werd hier verwerkt. Schepen 
werden er gebouwd. Handel ging via 
Rostock. Een bloeiende stad in een 
bijzonder land. Een land waar je niet in 
of uit mocht. Waar de overheid bijna 
iedereen bespioneerde en probeerde te 
beïnvloeden. Ineens werd dat allemaal 
anders. Rostockers mochten reizen en 
zeggen wat ze dachten. De overheids-

spionage was voorbij. Maar dat niet 
alleen. De werven gingen failliet. De 
visafslag verdween. Rostock kon niet 
concurreren met het westen. Banen 
verdwenen, mensen vertrokken of 
werden werkloos. De welvaart uit het 
westen bleek een keerzijde te hebben... 
De spionage van de overheid en alle 
veranderingen hebben nogal wat gedaan 
met de mensen in Rostock. De stad 
waar de mensen van houden en trots op 
zijn, bleek zijn jongeren geen toekomst 
te kunnen bieden. Vertrouwen is 
beschadigd. In Rostock scheiden per 
jaar meer mensen dan er trouwen. Een-
derde van de Rostockers woont alleen. 
Eenzaamheid is een probleem.  
 
Geloof in het Oosten van Duitsland 
En geloof? De DDR heeft atheïsme 
vanuit het communisme sterk gepro-
moot. Alles wat niet meetbaar is werd 
ongeloofwaardig. Geloof is hierdoor in 
een paar generaties tijd uit de samen-
leving verdwenen. Mensen hebben geen 
voorstellingsvermogen bij het bestaan 
van (een) God en geloven er niet in.  
 
Het evangelie gaat over een God die 
contact legt en trouw blijft. Hij gaat niet 
weg. Ook al kantelt een politiek systeem 
of verlies je alles wat vertrouwd is. 
Gemeenschap met God is contact. En 
vanuit dat contact groeit contact met 
elkaar. Wij geloven dat een christelijke 
gemeenschap die praktisch en relevant 
is antwoorden kan geven op de nood 
van Rostock. Daar willen we ons voor 
inzetten.  
 
Voorbereiding: kandidatenweekend 
Is dat makkelijk? Gaat dat vanzelf? De 
ervaring leert van niet. We hebben ons 
afgelopen weken volop voor kunnen 
bereiden op het werk in Rostock. In 
januari hadden we een ECM-kandi-
datenweekend. We waren met een 
groep van 10 (kandidaat)zendingswer-
kers. Het thema was ‘kwetsbaarheid’. 
Kwetsbaar zijn naar jezelf naar mensen 
om je heen en naar God. En juist vanuit 
die kwetsbaarheid groeien in die relaties. 

Lieve familie en vrienden, 

Hauskreis (kring) in Rostock 



‘Systemen kunnen wankelen, muren kunnen vallen en 
mensen kunnen verhuizen. God blijft. Gemeenschap 

met hem betekent een blijvende relatie.’  

Het doel is goede onderlinge 
relaties waarin ruimte is voor het 
bevragen en bemoedigen van 
elkaar. Na het kandidatenweekend 
zullen we met regelmaat skype-
gesprekken hebben met andere 
Nederlandse ECM-zendingswer-
kers. Wij zijn hier blij mee, want je 
gaat door dezelfde processen 
heen.  
 
Voorbereiding: kantoordagen 
Een ander vast onderdeel van de 
voorbereidingsfase zijn de kan-
toordagen. Zo mochten we een 
week lang meedraaien op het 
kantoor van ECM in Deventer. Het 
was leuk om van de diverse 
mensen hun uitlopende activiteiten 
te zien. We zagen hoeveel werk er 
door maar een paar mensen wordt 
verzet voor (kandidaat-)zendings-
werkers. Het e-mailprogramma 
wat moet functioneren, werkers 
die ondersteund worden.  in hun 
digibeetachtige vragen. Een boek-
houdprogramma dat alle financiën 
voor werkers bijhoudt. En te zien 
hoe er met iedere zendingswerker 
mee wordt gedacht in de dingen 
waar ze tegenaan lopen. Wij 
weten ons weer meer deel van de 
ECM-familie  
 
Verder? 
Momenteel zijn we bezig met het 
geven van presentaties. Wij 
genieten ervan om de missie met 
mensen te mogen delen en de 
ander ook onderdeel te laten 
worden van het werk.  
 
Hoe ziet de komende tijd eruit? Wij 
zijn eigenlijk klaar om te gaan en 
zouden graag willen beginnen aan 
het werk in Rostock. ECM wil ons 
uitzenden, zodra de kosten van 
onze missie gedekt kunnen 
worden door structurele giften uit 
de achterban. Als het zover is 
kunnen we een uitzendingsdienst 

European Christian Mission (ECM)  
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons | 

Gerrit en Jorine van Dijk zijn financieel 
afhankelijk van giften. Je kunt hen 

steunen door een gift over te maken 
via www.ecmnederland.nl/geven of via 
IBAN: NL02INGB0000254997  t.n.v. 
Stichting ECM-Nederland, Deventer 
o.v.v. “fonds G&J van Dijk”  | ECM-

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

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 
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Duitsland  

blijvende      relaties  

Gebedspunten 
 Dank voor de kwalitatieve voor-

bereidingen en de ervaring 
waar wij uit mogen putten.  

 Bid dat de benodigde support 
binnenkomt zodat we kunnen 
gaan. 

 Bid voor christenen in Rostock, 
die proberen het Nieuws te 
delen. 

ThuisFrontTeam 

Inspirerend verhaal tijdens  
kandidatenweekend 

Aan het werk op het ECM kantoor 

Gerrit en Jorine 

TFT stelt zich voor  
We zijn verheugd dat we als TFT, 
namens de Westerkerkgemeente 
te Veenendaal, Gerrit en Jorine 
mogen ondersteunen in hun 
roeping naar Rostock. In afhan-
kelijkheid van God mogen we met 
hen meewerken aan de uitbrei-
ding van Gods Koninkrijk, wij hier, 
zij op termijn in Rostock. We 
willen elkaar opdragen aan onze 
hemelse Vader! 

plannen en verhuizen naar Ros-
tock. Misschien steunt u ons nog 
niet maar wilt u ook ons werk 
(mede) mogelijk maken?  
 
Tot die tijd gaan we door met ons 
leven in Veenendaal. Gerrit werkt 
in een woonwinkel en als pas-
toraal werker in de Westerkerk. 
Jorine doet vrijwilligerswerk en 
houdt haar ogen open voor een 
tijdelijke baan. We genieten van 
de tijd die we in Nederland nog 
met familie en vrienden hebben.  

http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Gerrit+en+Jorine+van+Dijk
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl
http://www.gerritenjorine.nl/
http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Gerrit+en+Jorine+van+Dijk

