Beste familie en vrienden,
In november werd Stockholm verrast
door een flinke partij sneeuw. Het was
een nieuw record voor november: zo’n
30 tot 40 centimeter in één keer. In
Kiruna zou een dergelijke hoeveelheid
niet het minste probleem veroorzaken.
Men is eraan gewend en kan zoiets
hanteren. Maar in Stockholm was het
een chaos. Er reden geen bussen,
scholen waren dicht en één van Gerards
collega’s moest 10 kilometer lopen om
thuis te kunnen komen uit het werk.
Maar het was ook prachtig in het
landschap en voor ons had het langer
mogen blijven liggen.
Gesloten deur
Het is dus winter. De donkere tijd van het
jaar. Een jaar geleden schreven we met
zekere trots over Zweden. Samen met
Duitsland was Zweden het meest open
voor mensen in nood die een veilig
heenkomen zochten in Europa. Kort
daarna ging de deur dicht. Het is
beangstigend om te zien hoe een manier
van spreken over vluchtelingen die eerder
aan extreme groepen was voorbehouden
nu in de meer gangbare politieke groeperingen gehoord wordt. Men spreekt over
“Zweedse waarden” die bedreigd worden
en over het “vluchtelingenprobleem.”
Grenscontroles tussen Denemarken en
Zweden maken het leven moeilijk voor de
vele pendelaars. Vluchtelingen krijgen niet
langer een permanente verblijfsvergunning
en leven in onzekerheid. Kortom, Zweden
is een stukje donkerder en kouder
geworden.
Dankbaar zijn we echter dat de kerken een
heel andere houding aannemen. Het hele
jaar hebben zowel de Uniting Church als

alle andere kerken werkelijk geprobeerd
een licht te zijn in de duisternis. In allerlei
plaatsen wordt geprobeerd om de
zogenoemde “nieuwe Zweden” een plekje
te bieden.
Bijvoorbeeld in Rotebro, waar Gerdien elke
donderdag een internationaal creatief open
huis organiseert. De gemeente heeft ook
op verschillende manieren bijgedragen aan
de nationale inzameling voor Syrië die
Gerard mee organiseert. De jongeren
regelden een sponsorloop. Het doel van de
nationale inzameling is om zowel gezinnen
in Syrië als de honderdduizenden vluchtelingenkinderen in Libanon met hun
schoolgang te helpen. Veel van deze
kinderen zijn al jaren niet naar school
geweest. De kerk is begonnen scholen te
organiseren. Het geeft, behalve kennis, ook
een mogelijkheid voor de kinderen om een
deel van de dag uit de enorme kampen te
komen. Doordat onze zusterkerk de
Evangelische Synode van Syrië en Libanon
in beide landen werkt, kunnen we via hen
direct bijdragen in Syrië.
Muziekleven- en creativiteit
Gerdien is nauw betrokken bij het
jongerenwerk in Rotebro, zowel de
scouting als het tienerwerk. Het is goed te
zien hoe de tienergroep zich ontwikkelt. We
maakten een start met één vrijdagavond
per maand, nu is dat eens per drie weken
geworden. In september startte het seizoen
met een avond bij ons thuis, waar ze onder
meer kajak konden peddelen. We wisten
niet dat er zo veel mensen in onze
huiskamer pasten, maar met een plek op
de grond lukte het prima om met z´n
achttienen de avond af te sluiten met een
Bijbelwoord, zang en gebed. Mooi!
Een ander aspect van het jeugdwerk is het
kinderkoor, dat in de loop van het jaar ook
wat gegroeid is. Als ze in de kerk
meewerken, trekt dat mensen die
doorgaans niet komen: ouders en familie
van de kinderen.

Kerkekoffie in Rotebro

Er is sowieso een uitgebreid muziekleven
in de gemeente. Met een zekere regelmaat
zijn er concerten, die vaak veel mensen
trekken. Onlangs hadden we een
gemeenschappelijk koorproject “Liederen
die Veranderen” samen met de gemeente
in Hässelby, de plaats waar we wonen.
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Het volk dat in
duisternis wandelt,
ziet een groot licht.

warmte

Muziek is belangrijk in de kerk in Rotebro

Start van de pelgrimage vanuit
de grote kerk van Stockholm

Gerdien met de beide andere
leiders van de pelgrimage

Met deze ster in het raam van de kerk in
Bromma wensen we u allemaal gezegende
kerstdagen en een goed 2017!

Zweden is kouder en donkerder
geworden. Maar de kerk probeert een
licht in de duisternis te zijn.
Deze herfst is Gerdien begonnen om
een cursus aquarelleren te geven in
de kerk in Rotebro. Het is niet
zozeer het doel om technische
perfectie na te streven, maar om op
een speelse wijze mogelijkheden te
ontdekken en er plezier in te hebben
om samen te experimenteren. Al
doende leren de cursisten elkaar en
onze kerk wat beter kennen. Het
enthousiasme is groot! Binnenkort
loopt het cursusprogramma af, maar
er komt een vervolg in het voorjaar
met
zowel
schilderdagen
als
bibliodrama.
Pelgrimage
De afgelopen zomer organiseerde
Gerdien een pelgrimage langs een
pelgrimsroute van Stockholm naar
Uppsala, in samenwerking met een
Lutherse kerk in centraal Stockholm.
Ruim een veertigtal mensen liep een
deel van de route en een stuk of
vijftien de hele route die een week
duurde! De tocht ging van kerk tot
kerk, met dagelijks diensten en
momenten van gebed, soms in
kerken en ook in de openlucht. Zo’n
tocht verdiept het geloof van de
deelnemers enorm en brengt
mensen dichter bij Christus. Een
aantal mensen werd erdoor geraakt
dat we de tocht als verschillende
kerken samen organiseerden.
Aangezien Gerdien de enige pastor
in de gemeente is, is ze bij alle
verschillende
delen
van
het
gemeenteleven betrokken. Dat is
wel een verschil met de kerk in
Bromma eerder, waar ze deel van
een groter team was. Pastoraat,
jeugdwerk, creatieve werkzaamheden,
maar
ook
planning,
contacten met andere gemeentes in
de regio, diaconaat: het neemt
allemaal z’n tijd. Natuurlijk dragen
we samen verantwoordelijkheid in

Vluchtelingenkampen in Libanon

de gemeente. Er is altijd meer te
doen, maar we kunnen niet alles
aanpakken. We doen ons best om
met wijsheid en met liefde keuzes te
maken en de weg te volgen die
Jezus ons leert te gaan.
Kerstmis
De tijd nadert dat veel mensen die
anders niet in de kerk komen een
traditie in ere houden. Eerste advent
en kerstmorgen zijn dagen om een
kerkdienst mee te vieren. We hopen
dat het Evangelie mensen zal
uitnodigen en aanmoedigen om hun
hart en hun leven te openen voor
onze Vredevorst en Heer. Zijn vrede
en liefde hebben we allemaal nodig.
In de kou, in de duisternis en in ons
leven van alle dag.
Dank jullie wel, allen die ons helpen
en steunen, bidden en meeleven.
Sommigen al 25 jaar. We worden
daardoor bemoedigd en aangespoord om door te gaan, samen
onze Heer te dienen en de mensen
om ons heen te laten delen in dat
wat ons leven rijk en waardevol
maakt.
We wensen jullie Gods zegen toe,
een goede kerst en een hoopvol
nieuw jaar.
In Christus verbonden,

Gerdien en Gerard
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