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”Invandraren som bor hos er skall ni behandla
som en infödd. Du skall älska honom som dig
själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag
är Herren, er Gud”
“Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf
vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de
HEER, jullie God.”
Leviticus 19:34

Beste familie en vrienden,
De herfst heeft voor ons de nodige
veranderingen met zich meegebracht. Een
nieuwe gemeente en nieuwe taken.
Nieuwe zendingsuitdagingen wereldwijd.
Nieuwe mogelijkheden om mensen te
bereiken met het Evangelie. Ook de
enorme stroom vluchtelingen die nu
Zweden
binnenkomt,
geeft
ons
mogelijkheden om daadwerkelijk de liefde
van God te laten zien.
Gerdien heeft alweer ruim twee jaar in de
gemeente in Bromma gewerkt. De overeenkomst met ECM was voor de periode tot 1
januari. Het is een vruchtbare en goede tijd
geworden daar. Gerdien heeft met behulp
van verschillende creatieve methoden
nieuwe mensen bij de kerk kunnen betrekken
en ze heeft ook aan het sociale project Origo
meegewerkt. Dit project is onder meer door
veranderde subsidieregels afgesloten. Maar
de creatieve open middagen, de cursus
aquarelleren
en
verschillende
andere
activiteiten gaan door. De verwachting is dat
Gerdien ook na de jaarwisseling nog een
aantal activiteiten in Bromma zal blijven
leiden.
Nieuwe gemeente
Deze herfst is Gerdien gevraagd om
voorganger van de gemeente in Rotebro te
worden. Daar is ze de enige pastor, wat een
verantwoordelijkheid voor de hele breedte
van het werk van de gemeente met zich
meebrengt. Het is een iets kleinere
gemeente in één van de voorsteden van
Stockholm. Er wordt veel gedaan met muziek
en er is ook goed jongerenwerk. Gerdien is
daar inmiddels bevestigd als predikant. Haar

betrokkenheid daar is op deeltijdbasis, wat
een voortzetting van activiteiten in Bromma
mogelijk maakt. De gemeente is in 1985
ontstaan uit het samengaan van twee andere
gemeentes en op dat moment bouwde men
ook een functionele nieuwe kerk.
Internationaal coördinator
Ook voor Gerard zijn er veranderingen. Hem
is gevraagd om als internationaal coördinator
voor de Uniting Church in Sweden (UCS) te
gaan functioneren. Dit is in overleg met ECM
met ingang van 1 september besloten. Het
betekent dat hij de verantwoordelijkheid heeft
voor het wereldwijde zendingswerk van de
UCS, maar ook voor de zendingsafdeling
van de kerk, en dat hij deel uitmaakt van de
leiding van UCS. Het betekent eveneens een
kennismaking met nieuwe landen in andere
delen van de wereld en met nieuwe aspecten
van het werk van de kerk. Ook betekent het
een mindere focus op Europa. De directe
coördinatie van Eurazië wordt nu door
iemand anders overgenomen. Wel blijft
Gerard direct betrokken bij het werk voor de
Samen en voor andere oorsprongsvolken.
Bijbelschool in Noord-Siberië
De afgelopen zomer was Gerard in Jamal, in
Noord-Siberië, bij de afsluiting van een
Bijbelschool voor oorsprongsvolken. Hij gaf
er onderwijs, maar was ook aanwezig bij een
christelijke conferentie van Chanti en Nenets,
twee rendierhoudende volken in dat gebied,
met een cultuur die op de Samische lijkt.
Onder beide volken zijn maar enkele
tientallen christenen, die nu uit de ver
uiteengelegen dorpjes bijeenkwamen. In de
toekomst is de hoop om vanuit Zweden –

Chanti tsjoem

openheid

Gerard spreekt in de tsjoem

Op weg naar de kerk op de toendra

Geslaagde Bijbelschoolstudenten!

De kerk in Rotebro

“In een Europa waar sommigen barrières
bouwen zijn we blij dat Zweden open is voor
mensen die hulp nodig hebben.”
samen met Samische christenen –
meer te kunnen doen voor de kleine
christelijke
gemeenschap
daar.
De reis gaf een gevoel werkelijk 'tot
de uiteinden der aarde' te zijn
gekomen! Het was ook leuk om in de
tsjoem (een soort van tent, die lijkt op
de samische lavvu) te komen, die met
Zweedse steun is ingekocht als een
soort van mobiele kerk! Geweldig om
ook in de meest afgelegen gebieden
de boodschap van het Evangelie te
kunnen brengen!

ook contacten direct in Syrië en
mogelijkheden
om
bijvoorbeeld
voedselpakketten en benodigdheden
te verstrekken aan families in het land
die niet weg kunnen of willen. Ook
daar zien we dat mensen werkelijk
willen bijdragen!

De Bijbelschool is nu dus voorbij. Eén
van de Chantische deelneemsters,
een jonge vrouw, heeft een visie om
in de toekomst met gehandicapte
kinderen te werken, een groep die in
Rusland erg achtergesteld is. Veelal
wil men deze kinderen min of meer
verstoppen voor de buitenwereld. Er
zijn alweer plannen voor een
volgende Bijbelschool, die over ruim
een jaar moet starten. We kregen
verschillende vragen van mensen die
willen deelnemen!

Binnenkort begint de adventstijd. We
bereiden ons voor op de komst van
Christus in de wereld, die we met
kerst gedenken. Er staan voor ons
allebei een aantal speciale diensten
op het programma. Voor Gerdien in
Stockholm en voor Gerard in een
aantal andere plaatsen, omdat de
adventstijd ook de periode van de
landelijke zendingscollecte is. Eén
van de gemeenten die hij in verband
daarmee zal bezoeken, is onze oude
gemeente in Storuman!

Vluchtelingen
Zweden is één van de landen in
Europa waar de grootste aantallen
vluchtelingen naartoe komen en een
plek vinden. De toestroom is zo groot
dat
het
nogal
wat
logistieke
problemen meebrengt en ook in onze
kerken worden er tijdelijke opvangruimtes beschikbaar gesteld. De
vraag ‘wie is mijn naaste?’ wordt zo
heel actueel. Het is geweldig om te
zien hoe grote aantallen mensen hun
tijd en energie geven om mensen die
op de vlucht zijn te helpen. Dat is toch
een teken van hoop in een land waar
tegelijkertijd donkere krachten ageren,
wat
bijvoorbeeld
resulteert
in
brandstichting in vluchtelingencentra
(nu we dit schrijven vijf keer de
afgelopen week).
In een Europa waar bepaalde landen
barrières bouwen, zijn we blij dat
Zweden open is voor mensen die hulp
nodig hebben. We denken aan de
herberg, waar geen plaats was. We
willen plaats bieden aan hen die geen
plaats meer hebben om naar terug te
keren.

Bevestiging van Gerdien als pastor in
Rotebro door Noomi Tönnäng, van de regio
Stockholm van de Uniting Church in Sweden.

Behalve hulp aan vluchtelingen hier
en onderweg in Europa heeft de kerk

En verder
Als u dit leest, hebben we inmiddels
een week doorgebracht in Karlskrona
bij onze zoon Mattias. Hij zit in de
laatste periode van zijn studie daar.

We willen u ook allemaal gezegende
adventsweken en alvast een goede
kerst toewensen.
Verbonden in Christus,

Gerdien en Gerard
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