Markus 10:14

Beste vrienden,
Ruim twee maanden geleden begon ik
mijn stage in het Patchwork Center in
Schwerin. Wat is er sindsdien veel
gebeurd! Veel meer dan ik in deze ene
nieuwsbrief kan vertellen.

onder meer een azalea, twee frambozenstruiken en een naaldboompje. De azalea
was het weekend erna helaas verdwenen
– gestolen. Tja, dat is het risico als je hier
werkt...

Kennismaking
De kennismaking met het Patchwork
Center verliep goed. Gelijk op mijn eerste
dag werd ik gevraagd om een vrouw uit het
Patchwork Center te helpen verhuizen. Zij
zit in een rolstoel en had daarom hulp
nodig bij het inpakken. Met een paar
anderen ben ik daar in de eerste twee
weken geregeld geweest. Fijn dat ik me zo
nuttig kon maken en tegelijkertijd een
goede band kon opbouwen met een aantal
mensen uit het Patchwork Center.

In de tuin werk ik soms samen met
jongens die een taakstraf hebben. Ze
hebben bijvoorbeeld in drugs gehandeld of
zwart gereden met de tram. Hun taakstraf
mogen ze uitvoeren in het Patchwork
Center. Ik had niet gedacht dat ik het zo
goed met dit soort jongens zou kunnen
vinden. Ik vind ze aardig en kan leuk met
ze praten, zelfs over mijn geloof in God.
Blijkt maar weer hoe bevooroordeeld ik
was...

Toen ik aankwam in het Patchwork Center,
viel het me op dat de grond eromheen wel
wat onderhoud kon gebruiken. Ik heb
gevraagd of ik daar iets aan mocht doen.
Dat mocht, en al snel daarna ben ik
verantwoordelijk gesteld voor het buitenbereik. Zo heb ik bijvoorbeeld het gras gemaaid en troep om het Patchwork Center
heen opgeruimd. Het Patchwork Center ligt
op een centraal punt in de wijk Mueßer
Holz, waardoor het snel vies wordt. Aan
het begin van elke week zorg ik er nu
steeds voor dat het er weer opgeruimd
uitziet. Daarnaast heb ik bloemenzaden
gezaaid. Deze zijn inmiddels uitgekomen.
Ook heb ik verschillende planten geplant,

In het Patchwork Center zijn vaak kinderen
te vinden. Elke week vindt er daarom een
kinderuur plaats. In mijn eerste week heb
ik gelijk meegedraaid bij dit kinderuur.
Twee weken later heb ik zelf het Bijbelverhaal van Johannes de Doper en Jezus'
doop verteld. Spannend om in het Duits te
vertellen, maar het ging gelukkig goed. Ik
vind het gaaf dat ik hier verhalen over
Jezus mag vertellen aan kinderen die Hem
nog niet kennen.
Doopfeest
Op het kinderuur komt een meisje dat Amy
heet. Haar moeder werd twee jaar geleden
gedoopt en vanaf dat moment wilde Amy
zich ook graag laten dopen. Binnen het

Amy's doop. Links Christiaan Kooiman, leider van het Patchwork Center.
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“Laat de kinderen bij me
komen, houd ze niet
tegen, want het koninkrijk
van God behoort toe aan
wie is zoals zij.”

gemeenschap

De Patchwork Band treedt
op tijdens het doopfeest

De zes dopelingen met hun doopgeschenk

Eén van de tuintjes bij het Patchwork Center

Bijzonder dat er in het Patchwork Center
ruimte is om over God te vertellen,
zonder dat het opdringerig wordt.
leiderschapsteam was er discussie
over of men dit haar zou moeten
toestaan of niet. In de Duitse
staatskerk doopt men vaak kinderen
zonder dat hun ouders werkelijk in
God geloven. Als reactie daarop
dopen andere Duitse gemeenten
überhaupt geen kinderen. Zelf had
ik echter sterk het gevoel dat we
Amy niet zomaar mochten afwijzen.
Jezus zegt namelijk: “Laat de
kinderen bij me komen, houd ze niet
tegen, want het koninkrijk van God
behoort toe aan wie is zoals
zij” (Markus 10:14). Kinderen
moeten dus niet eerst volwassen
worden voor men hen mag dopen,
maar volwassenen moeten juist als
kinderen worden wanneer ze zich
willen laten dopen.
Besloten werd dat de dominee van
de gemeente die verbonden is aan
het Patchwork Center een gesprek
met Amy zou voeren, samen met
iemand van het Patchworkteam. Na
afloop van het gesprek waren
beiden volledig overtuigd van Amy's
geloof. Haar getuigenis was te sterk
om af te wijzen. Een deel van dit
getuigenis heb ik op zondag 20 juni
zelf gehoord tijdens het doopfeest.
Amy vertelde daar in het openbaar
dat Jezus haar Vader, Broer en
Heer was. Een prachtig getuigenis,
zeker als je bedenkt dat Amy geen
aardse vader heeft. Ik kreeg er
tranen van in mijn ogen, zo mooi
vond ik het.
Het doopfeest was sowieso een
prachtige belevenis. Zes vrouwen
werden die zondag gedoopt in de
Schweriner See. Allen vertelden ze
hoe ze tot geloof gekomen waren.
De hele dienst vond in alle
openbaarheid plaats bij het meer.
Zelf heb ik de liederen begeleid op
de viool. Het was één van de
mooiste diensten in mijn leven.

Tijdens het kinderuur

Bijbelstudie
Verschillende dopelingen vertelden
dat ze tot geloof waren gekomen
dankzij de wekelijkse Bijbelstudie in
het Patchwork Center. Zo blijkt maar
weer hoe belangrijk het is om met
elkaar Gods Woord te lezen. Zelf

mag ik op woensdag 7 juli voor het
eerst deze Bijbelstudie leiden.
Spannend, maar tegelijk ook iets om
naar uit te kijken. Naast de wekelijkse Bijbelstudie wordt er elke
woensdagochtend een kort christelijk praatje gehouden. Toen ik aan
de beurt was voor dit praatje, heb ik
het Bijbelverhaal verteld van David
die voor God danste. Ik vind het
bijzonder dat er in het Patchwork
Center ruimte is om over God te
vertellen, zonder dat het opdringerig
wordt. Iedereen kan hier in zijn
eigen tempo Jezus leren kennen.
Ook voor mijn eigen geloof is het
Patchwork Center een zegen. Als
christenen bidden we wekelijks
meerdere keren met elkaar, wat ik
erg fijn vind. Daarnaast zie ik in het
Patchwork Center dat Gods Geest
werkt in een omgeving vol armoede
en problematiek. Dat maakt dat ik in
Schwerin
Gods
aanwezigheid
ervaar en dat ik me hier thuis voel.
Hartelijke groeten,

Dominik
de Bruijne
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