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Ik vertrouw op Uw Naam, o Heer.
En ik prijs Uw Naam, o Heer.
Alleen U bent voor mij Zon en Schild.
Want zo hoog de hemel is,
is Uw genade over mij,
is Uw genade over mij.
Wanneer mijn hart vol schaduw is,
straalt Uw lach over mij,
straalt Uw lach over mij.
Vertaald van ‘So Hoch der Himmel ist‘ van Johannes Hartl und Freunde

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,
Der Lockdown wird wieder verlängert…
een berichtje uit een krant.
Ook hier in Duitsland is er een lockdown aan
de gang, vergelijkbaar met die in Nederland.
Per Bundesland (deelstaat) zijn er wel
verschillen. Zo hebben wij bijvoorbeeld geen
avondklok. Het aantal gevallen van corona
daalt langzaam. Dit houdt in dat onze
kinderen niet naar school en de Kindergarten
konden. Elke ochtend vulden we in met
spelen en homeschooling, zowel Duits als
Nederlands. (Sinds twee weken gaan de
kinderen wel weer, maar onder strenge
voorwaarden) Dit houdt ook in dat onze
activiteiten voor de wijk al geruime tijd
stilliggen en we net als iedereen nieuwe
structuren moeten vinden. Dat levert ook
vragen op: hoe gaan we om met onze
opgebouwde contacten? Wat kan nog wel,
wat kan niet meer? Het is niet altijd
eenvoudig om te aanvaarden dat we al
maanden geen mensen meer bij elkaar
kunnen brengen. Ook is het niet altijd
gemakkelijk aannemen dat tijd met het gezin
juist heel waardevol is in deze periode. Toch
proberen we ons dit telkens weer te
realiseren en tegelijk oog te houden voor het
individu hier in de wijk; investeren in
persoonlijke contacten. En daarmee ook te
leren deze tijd in Gods handen te leggen. Hij
is niet van ons afhankelijk, Hij gaat door.

GZB en ECM
We zijn blij met de organisaties die ons
uitgezonden hebben. Het is fijn om elkaar,
ook andere zendingswerkers, online te
kunnen ontmoeten om elkaar te bemoedigen
en met elkaar te bidden. Wilt u deze
organisaties meenemen in uw gebed? Want
ook voor hen is deze tijd niet altijd
eenvoudig…
Kerst 2020
De kerstactie die we bedacht hadden -met de
buurt kerstliederen zingen- mocht helaas niet
doorgaan. Uiteindelijk hebben we bij iedereen
in onze flat en het tegenoverliggende blok,
een kaars en lucifers, vergezeld met een
boodschap, in de brievenbus gedaan. Daarbij
werd iedereen uitgenodigd om op eenzelfde
tijdstip de kaars voor een raam te zetten en
aan te steken. Als verwijzing naar het Licht en
als teken van verbondenheid. Uiteindelijk
deden zo’n 35 huishoudens mee en kwamen
ook verschillende mensen op het balkon. De
sfeer was erg gemoedelijk en mensen
genoten ervan. Gerard was beneden op het
grasveld
en
had
daar
lichtsnoeren
opgehangen en met lint de woorden ‘Frohe
Weihnachten’ (fijne kerst) gemaakt als
bemoediging en groet. Het was allemaal veel
soberder dan gepland, maar uiteindelijk was
ook dat een les: God werkt ook door
kaarslicht heen.

Kerstgroet aan de buurt

naar hoop

Aron brengt de enveloppen langs
bij de kinderen van de Kidsclub

Gerard wordt te grazen genomen
door buurtkinderen

Oud&Nieuw gevierd met twee buren

op ontdekkingsreis naar Londen

Omdat veel mensen juíst in deze tijd van corona hun tijd min
of meer uitzitten, ontbreekt het hen vaak aan perspectief en
hoop. Men verlangt naar mensen die vriendelijk zijn en
blijven. Die hoop en een vaste grond uitdragen.
Europa ontdekken
Omdat onze Kidsclub niet kan
plaatsvinden, gaan we iedere week
‘op ontdekkingsreis door Europa.’
Wekelijks krijgen de kinderen van de
Kidsclub een map in hun brievenbus
met daarin allerlei mogelijkheden: een
kleurplaat, een recept uit het
Europese land om iets mee te
bakken, een bouwplaat, memory over
dat land, een puzzel over de
hoofdstad enzovoort. We doen dit om
in contact te blijven, maar ook als
afleiding, zodat de kinderen iets te
doen hebben en om de ouders te
stimuleren iets met hun kinderen te
doen. Wanneer we weer live bij
elkaar mogen komen willen we verder
gaan op ontdekkingstocht en dan ook
de link maken naar het ontdekken
van Jezus. We zoeken bijvoorbeeld
nog naar een goede invulling voor de
week voor Pasen, hoe we kinderen
het Paasverhaal op een creatieve
manier kunnen vertellen, mochten we
nog niet bij elkaar mogen komen. We
hopen natuurlijk snel weer met
kinderen en ouders in onze tent te
kunnen samenkomen!
Verlof
Helaas, helaas…ons verlof, gepland
in februari, kon niet doorgaan. Dit was
voor ons echt wel een teleurstelling.
Natuurlijk hebben we met de GZB
nagedacht hoe ons verlof er dan uit
zou kunnen zien. Aangezien het
momenteel te moeilijk is om iets live
te plannen en ook in te schatten
wanneer dat wel weer zou kunnen,
willen we een digitaal verlof doen. De
hele maand maart kunnen deelgenotengemeenten zich inschrijven om
een digitale ontmoeting met ons te
hebben. Over de invulling daarvan is
overleg mogelijk: ook over de dag en
het tijdstip. Het mailadres is bij de
desbetreffende gemeenten bekend.
Anderen die ook belangstelling
hebben, kunnen contact opnemen
met onze thuisfrontcommissie:
tfcdewit@gmail.com.
We hopen op mooie ontmoetingen,
waarbij we wederzijds elkaar kunnen
bemoedigen.
Hoe nu verder?
Hoewel het lastig is om dingen te
plannen, hebben we weer ideeën
gekregen om mee aan de slag te
gaan zodra daar groen licht voor is.
We zouden het bijvoorbeeld heel
mooi vinden om wekelijks een ontbijt

te organiseren voor buren die behoefte hebben aan ontmoeting en uitwisseling. Dat kan oppervlakkig zijn, elkaar eerst eens leren kennen.
Uiteindelijk hopen we aan te sluiten bij
vragen die er leven en daar de Bijbel
bij te betrekken.
 Het afgelopen half jaar heb ik,
Janneke, een opleiding gevolgd tot
Life-Coach. Dit heb ik bij TotalBalance gedaan, een organisatie
die mensen opleidt tot Life-Coach,
waarbij therapie en coaching centraal staan op basis van pastoraat.
Ik heb er zelf ontzettend veel van
geleerd en hoop dit dan ook in te
kunnen zetten in de contacten en
gesprekken hier in Schwerin.
 Rond kerst en de jaarwisseling en
op onze verjaardagen hebben we
ontzettend veel kaarten gekregen.
We zijn elke keer weer verrast dat
zoveel mensen aan ons denken.
Heel erg bedankt. Dat verwarmt en
bemoedigt ons heel erg.
Veel zegen en Gods
nabijheid gewenst!
Hartelijke groet,

Gerard, Janneke,
Lisa, Aron en Lars

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

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.

