Lieve familie, vrienden en belangstellenden,
‘Janneke…wanneer kunnen we weer
Bijbellezen? Het is misschien goed om
alvast wat momenten te plannen, dan
weten we zeker dat het lukt.’ Deze vraag
komt van onze bovenbuurvrouw. Zoals in
de vorige nieuwsbrief al te lezen was, is
ze echt op weg om te gaan geloven in
Jezus en Zijn verlossingswerk. Ze vindt
het fijn om samen de Bijbel te ontdekken
en preken te luisteren op haar telefoon.
Ze is er de hele dag mee bezig, vertelt ze.
Dit vindt ze tegelijk erg vermoeiend, net
als de vragen die de Bijbel en Jezus bij
haar oproepen. Toch raakt ze steeds meer
overtuigd van de positieve werking van
het christelijk geloof in haar leven en dat
een persoonlijke relatie met Jezus haar
zoveel vrede geeft. En wat zijn we
dankbaar dat we haar daar een stuk in
mogen begeleiden. Voor onszelf ook echt
een bemoediging.
Hauskreis
Een paar weken geleden zijn we gestart met
een kleine, wekelijkse huiskring: met onze
buurvrouw, een vrouw uit de gemeente en
wijzelf. We eten samen, ontdekken de
Bijbel , praten met elkaar over thema’s of
vragen die er leven, bidden en zingen
samen. Maar er zijn ook avonden waarbij we
spelletjes spelen, gaan wandelen, film kijken
of iets dergelijks. We willen een kleine
gemeenschap vormen, die voor ieder die
geïnteresseerd is open is. Het was voor ons
wel spannend of we zo snel al met zoiets
konden beginnen. Maar we zijn al rijk door
God gezegend doordat nu ook een buurman
zich heeft aangesloten, die het echt fijn vindt
om bij elkaar te komen en op deze manier
verbinding ervaart. Een bevestiging dat het
goed is om dingen uit te proberen en God de

30 jaar geleden viel de muur...we mochten
het meevieren en -herdenken in Berlijn.

kans te geven te laten zien of de tijd daar is
of (nog) niet. Tegelijk zijn we natuurlijk
benieuwd of we met nog meer geïnteresseerde mensen in aanraking gaan komen.
Maar we proberen dat in Gods handen te
leggen en zijn ervan overtuigd dat Hij
(verder) werkt en ons allang vooruit is.
Nieuwe structuur
Dat je als zendeling een heel andere
structuur in je leven van alledag krijgt wisten
we. Alleen, om dat ook te accepteren en
ernaar te leven is nog niet altijd eenvoudig.
Dat werk en privé eigenlijk door elkaar lopen
is een kenmerk van ons leven hier. Maar dit
zorgt niet altijd voor overzicht. Sinds we in
Schwerin-Lankow wonen missen we vaste
structuren. En als gestructureerde Nederlanders vinden we dat toch wel vervelend…
(hoewel de mensen die ons persoonlijk
kennen nu waarschijnlijk moeten lachen…
want zo gestructureerd waren we in Nederland niet). Het gevoel hebben je dag niet
altijd nuttig (naar maatstaven van de
maatschappij!) te besteden. Of sneller willen
dan mogelijk is. Tegelijk leren we ook hierin
weer te luisteren naar Gods stem. Wat wil Hij
dat wij hier in Lankow doen? Waarin en in
wie steken we nu eerst onze tijd? Toch
mogen we hier ook zelf over nadenken. We
proberen weer structuur te vinden door
dingen te ondernemen, vaste tijden met het
gezin te hebben, thuisonderwijs Nederlands
weer op te pakken en activiteiten in de wijk
op vaste dagen te bezoeken. Tegelijk
hebben we ook zeker de mogelijkheid heel
flexibel te zijn en open te staan indien
mensen of situaties tijd vragen. En we
gunnen ons de tijd om met mensen in
verbinding te komen. Het gaat ten slotte om
dat hogere doel: mensen bij Jezus brengen.
En dat vraagt (soms) tijd, geduld en weer
andere structuren loslaten.
Verlof
Begin oktober waren we twee weken in
Nederland op werkverlof. Veel mensen die
ons programma bijwoonden vroegen zich af
of we wel uit konden rusten! Want ja, het was
een vol programma. We hebben heel wat
gemeentes bezocht, waar we mochten
vertellen over ons werk in Schwerin. En ja,
het was erg vermoeiend, maar tegelijk
vonden we het erg fijn en leuk om bij deze
gemeentes te komen. Het gaf ook weer
energie om verbondenheid te ervaren. En
wat werden we warm onthaald. Nogmaals,
hartstikke bedankt voor het organiseren van
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Maak ons tot een woord
van hoop voor de volken,
een levend woord
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

ernaar gezien

te worden

Aron is geopereerd aan zijn hand. Het gaat
gelukkig weer heel goed met hem

Een middagje speeltuin

De zendingsstuurgroep uit
Ermelo bezocht ons een weekend.
Dat was erg leuk en bijzonder. Bedankt!

In met name dit donkere jaargetijde zijn veel mensen hier
alleen en eenzaam. Ze verlangen naar mensen die hen
zien, een praatje maken of hen een bakje koffie aanbieden,
al is het op straat. Jezus had ook oog voor eenzamen.
Laten we Hem navolgen en mensen liefdevol aanzien.

deze avonden, de ontmoetingen en
jullie komst! Het was ook erg fijn om
weer even in het Nederlandse en
Goudse te zijn, familie en vrienden te
ontmoeten en overdag ook niet altijd
wat te moeten doen. De kinderen
vonden het erg leuk om weer oude
bekenden tegen te komen en dichtbij
opa’s en oma’s te zijn. Een speciaal
bedankje richten we ook aan onze
trouwe
thuisfrontcommissie,
die
zoveel voor ons gedaan heeft in de
aanloop naar dit verlof. . Heel erg
bedankt! We zijn heel blij met jullie!
Advent
Deze maand wordt in Schwerin de
kerstmarkt weer opgebouwd, waar
veel mensen gezelligheid zoeken
onder het genot van Glühwein en
Bratwurst. We zijn benieuwd naar de
Adventstijd in Lankow. Zou er iets te
horen, zien en merken zijn van de
werkelijke
kerstboodschap?
We
spelen daar zelf waarschijnlijk een
grote rol in. Bid dat God ons laat zien
hoe we het kerstverhaal aan mensen
door kunnen geven. Bid dat we de
geboorte van Jezus en de reden van
Zijn komst in onze huiskring door
kunnen geven, zodat God hen op hun
beurt ook weer kan gebruiken om
Licht te brengen in het duister.
In onze gemeente wordt een kerststuk opgevoerd door de kinderen, een
jaarlijks hoogtepunt. Ons buurmeisje
uit de binnenstad wil graag meedoen.
Dit betekent dat zij en haar moeder
deze maand elke zondag meegaan
naar de kerk (waar geoefend wordt).
Bidt dat de diensten moeder aanspreken, dat ze niet alleen geraakt
wordt door de gemeenschap maar

door God zelf. Bidt dat ons
buurmeisje het ware verhaal leert
kennen en dat ze ervaart dat Jezus
ook voor haar kwam en heel veel van
haar houdt.
We danken u/jullie voor de betrokkenheid bij ons werk. We wensen
iedereen een gezegende advents- en
kersttijd toe. Und guten Rutsch ins
neue Jahr!, zoals ze dat hier zeggen
rond Oud en Nieuw.

Gerard, Janneke,
Lisa, Aron en Lars
Bericht van de
thuisfrontcommissie
op 13 en 14 december a.s. vindt
de jaarlijkse Winterfair weer
plaats in de St. Janskerk in
Gouda. Het werk van Gerard en
Janneke deelt mee in de
opbrengst. Van harte welkom!
Voor meer informatie:
www.winterfairgouda.nl

COLOFON

verlangt
Schwerin Lankow

Gerard en Janneke de Wit zijn in
samenwerking met GZB en ECM
Nederland uitgezonden naar Duitsland.
In Schwerin werken zij in een gemeentestichtingsproject met een lokale
kerk. De uitzending van Gerard en
Janneke wordt mede mogelijk gemaakt
door de hervormde gemeente Gouda.
U kunt hen steunen door een gift over
te maken via www.gzb.nl/doe-mee/
doneren of via BAN: NL91 INGB 0690
7624 45 t.n.v. GZB o.v.v. “fonds G&J
de Wit” Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Postbus 861
7400 AW
Deventer
0570-637537
ecmnl@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

Presentatie tijdens verlof in de Pauluskerk, in Gouda

Postbus 28
3970 AA
Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.org

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u
niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing
omdat u heeft aangegeven deze publicatie te
willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM en de
GZB hanteren richtlijnen ter bescherming
van uw privacy in overeenstemming met de
nieuwe Europese regelgeving. Lees deze
verklaring op onze websites.

