
Lieve vrienden,

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE,  Die hemel en 
aarde gemaakt heeft.       Psalm 121 : 1-2

Wat een prachtige en bemoedigende verzen uit deze prachtige en bemoedigende Psalm!
En wat hebben we een geweldige God: zo groot, zo machtig, maar toch ook zo heel dichtbij. Als we 
worstelen, is Hij nabij om ons weer rust te geven. En dat hebben we echt zo mogen ervaren tijdens de 
afgelopen module.
We wisten niet waar God ons heen zou leiden, we wisten alleen dát Hij ons zou leiden!
De Bijbelschool zal in augustus hier in Duitsland haar deuren sluiten, maar gaat verder in Nederland. 
Op 15 mei kregen we te horen dat de Bijbelschool verder gaat in Hilversum en dat niet alleen, het nieu-
we directeursechtpaar bestaat uit Martin en Jeanette Penning!
Wij zien er naar uit om in september te beginnen aan het volgende jaar Bijbelschool.

Afgelopen module mochten we veel leren over prediken, hoe je dit doet, wat je nodig hebt en wat er 
allemaal bij komt kijken. En dat is heel wat! Aan het eind van deze module mochten wij onze eigen preek 
houden voor verschillende doelgroepen. Zo kreeg Folkert de opdracht om te vertellen over het verhaal 
van David en Goliath met het thema “Strong in yourself or strong in the Lord?”.
Marjolein mocht lesgeven aan vrouwen over de verschillen en overeenkomsten tussen Eva, Sara en 
Maria. Met het thema “Bent u een vrouw van God?”.
Bij de presentatie van Folkert waren alleen mannen aanwezig en bij de presentatie van Marjolein alleen 
vrouwen. Het was erg spannend, maar ook wel ontzettend leuk. Wij mogen er mee oefenen. Het is heer-
lijk om de Bijbel te openen, de verhalen te lezen, biddend bezig te zijn met het onderwerp en te vragen 
om de leiding van de Heilige Geest bij het maken van een preek!

Tijdens deze week kwam onze TFC op bezoek! Theo en Gezina, Peter, Marinka en Aaron en Jan Willem 
zijn van zaterdag 28 mei tot en met dinsdag 31 mei bij ons geweest. Zij hebben mee mogen maken hoe 
het is om de Bijbelschool te volgen. We hebben een paar gezegende, leuke en gezellige dagen gehad. 
Voor ons was het fi jn te laten zien hoe het hier is en voor onze TFC was het fi jn om mee te maken wat ze 
in onze verhalen hebben gehoord.

De volgende module zal in het teken staan van stage. Van 7 tot 13 juni zijn we in Nederland. Op maan-
dag 13 juni vertrekken we naar Schwerin. Wij zullen daar drie weken verblijven en op maandag 4 juli 
weer teruggaan naar Nederland. Vervolgens zijn we weer een weekje vrij om uit te rusten om op 11 juli 
voor de laatste module terug te gaan naar Duitsland!

In Schwerin gaan we drie weken meekijken met het zendingsechtpaar Christiaan en Kseniya Kooijman. 
Zij wonen sinds 2009 in Schwerin en hebben twee zoons: Sebastian en Levi.
Als u op internet zoekt naar informatie over Schwerin, dan komt u alleen maar prachtige plaatjes tegen 
van het mooie kasteel, mooie meren en gezellige winkelstraten. Op het eerste gezicht is Schwerin een 
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prachtige stad en kun je je bijna niet voorstellen dat er ook delen zijn waar veel mensen onder de armoedegrens leven. 
Christiaan en Kseniya werken voor de stichting ECM. Op de website van ECM staat hun werk als volgt beschreven:
‘Christiaan en Kseniya wonen en werken in een achterstandswijk genaamd ‘de Dreesch’. Het is een gedeelte van de 
stad, dat kampt met armoede, verslavingen en eenzaamheid. Door hun leven met de wijkbewoners te delen en steeds 
meer contacten op te bouwen, hopen ze in de toekomst een gemeente in en vooral vóór de Dreesch te kunnen stich-
ten. Een gemeente waar alle bewoners van de wijk, of ze nu Duits of Russisch zijn, zich thuis zullen voelen.’

In de laatste nieuwsbrief van Christiaan en Kseniya is te lezen dat ze bezig zijn met de aanschaf en opknappen van een 
gebouw, zodat ze vanuit één gemeenschappelijke ruimte kunnen werken. 
In hun nieuwsbrief staat het als volgt beschreven:
‘Als eerste willen we de ‘Posthalle’ samen met vrienden en buren renoveren. We willen er een café, werkplaats en 
muziek- en feestruimte inrichten. Het café en de werkplaats gaan we met mensen uit onze wijk runnen: vrijwillig, maar 
tegelijk zo professioneel als het maar kan. Daarbij willen we elke medewerker persoonlijk coachen en op lange termijn 
voor elk werkgebied leiders aanstellen en betalen. Een aantal ruimtes verhuren we aan de Kindertafel (warm eten voor 
behoeftige kinderen), waarmee we inmiddels al heel wat jaren samenwerken. Zo ontstaat er een gemeenschap waar 
iedereen, jong en oud, een veilige plaats kan vinden én actief kan meedoen. 
Dat klinkt aardig ambitieus, en dat is het eigenlijk ook. Maar we zien dat dit in onze context de manier is om het Goede 
Nieuws dicht bij de mensen te brengen – in een dagelijkse gemeenschap waar iedereen welkom is (van neonazi tot 
vluchteling), waar iedereen kan meedoen (niemand is nutteloos!) en waar iedereen in zijn of haar tempo Jezus mag 
ontdekken. Zo kunnen we het Evangelie echt toegankelijk maken en brengen we echt goed nieuws.’

Wij zien ernaar uit om naar Schwerin te gaan en om de Heer aan het werk te zien!

Veel liefs,
Folkert, Marjolein en Suus van der Horst 

Gebedspunten: 
Wilt u bidden voor:
• een veilige heen- en terugreis.
• een goede voorbereiding op onze stageperiode in juni.
• een open hart voor de mensen in Schwerin.

Wilt u danken voor:
• wederom een module waarin we God beter hebben leren kennen!
• Gods leiding in ons leven!
• Gods zegen over onze tijd hier in Duitsland.
• Gods zegen over de voorbereiding voor onze verhuizing naar Hilversum.
• de fi jne dagen die we mochten hebben met onze TFC.

Ondanks de kou geniet Suus volop van 
het buiten spelen!

Marjolein volgt de lessen via Skype Suus kan heerlijk spelen in haar ‘eigen’ 
speelkamer!
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