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Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van Mijn rijk
staan voor kind’ren open,
laat ze alle, groot en klein,
bij Mij binnen lopen.

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,
Kidsclub
“Zullen we morgen een kidsclub gaan
organiseren? Gewoon lekker spontaan. Dan
zien we wel wie er komt en hoe het loopt. Ja,
waarom niet?”
Zomaar een avond in de zomervakantie.
Veel kinderen uit de wijk gaan niet op
vakantie en zijn het ondertussen, ook door
de coronatijd, zat om thuis te zijn. Al langer
hadden we ideeën die we niet om konden en
mochten zetten in daden. Maar nu wilden we
het toch gaan proberen. Het scheppingsverhaal in het Duits voorbereid: een paar
behangrollen uit de kelder gehaald waarop
kinderen zichzelf konden (laten) omtrekken
en zichzelf versieren. Thema: God heeft alles
en daarmee ook jou heel mooi gemaakt. Lisa
en Aron haalden de volgende morgen wat
buurtkinderen op. En zomaar ineens waren
er acht kinderen die kwamen en meededen.
Gewoon buiten op het grasveld bij onze flat.
Wat een zegen. We organiseren nu elke
zaterdagochtend deze kidsclub, waarbij we
een
Bijbelverhaal
vertellen,
zingen,
knutselen, spelletjes spelen. Ook de ouders
zijn er vaak bij. Over het algemeen krijgen
we positieve reacties en komen er nu
gemiddeld tien kinderen. Echt gaaf! Dat er uit
de Bijbel verteld wordt is op zich geen punt
voor de bezoekers: “Dat zijn toch mooie
verhalen?!”We nodigen steeds meer kinderen uit en hopen dat het gaat groeien.
Corona
Het was voor ons heerlijk om een idee in
praktische zin vorm te geven. We merken dat
in deze tijd van het coronavirus veel mensen
zich alleen voelen, veel gezinnen onder druk

Verlof
Dit jaar komen we, vanwege de
beperkingen door het coronavirus, niet op
verlof. We hebben ons verlof nu voor
februari 2021 gepland. Hopelijk gaat het
dan wel lukken om de gemeenten die
deelnemen aan onze missie te bezoeken..!
staan en tegelijk is er een soort gelatenheid:
het is niet anders. De cijfers van besmette
personen lopen ook hier weer iets op,
hoewel het hier in verhouding echt heel
rustig is qua besmettingen. In onze
zomervakantie, die op 1 augustus alweer
eindigde, hebben we veel ingezet op
contacten behouden en uitbreiden, bijv. bij
instanties. Ook hebben we veel nagedacht
hoe we nog meer praktisch in de wijk
aanwezig konden zijn zonder af te wijken van
de voorschriften van de regering, maar
waarbij we wat hoop konden brengen.
Buurtactiviteiten
Een aantal dagen in de week zijn we ’s
middags buiten rond de flat. De ene keer in
het tuintje, de andere keer op het grasveld bij
onze flat, in de speeltuin. We houden het
tuintje en de zandbak netjes, drinken koffie
met de buren (erg belangrijk!) en spelen
vaak camping-spellen. We hebben in de tijd
dat het zo warm was regelmatig een
zwembadje neergezet, waarop veel kinderen
af kwamen om lekker met water te spelen.
Water haalden we uit onze woning (op de 4e
verdieping, uit de badkuip) met een lange
tuinslang. Dit leverde hilariteit op bij de
buren: Die gekke Hollanders…!

buurtbarbecue

verbinding

Hier in Lankow komt niet veel van de grond als er geen
initiatiefnemers zijn. Daarom is het belangrijk dat we
trouw zijn in het organiseren van activiteiten die
mensen samenbrengen. Om van daaruit Gods trouw en
betrokkenheid bij de levens van mensen te laten zien.

Nieuw TFC-lid
Ik ben Annerieke Visser, woon in Gouda, ben getrouwd
met Henk en ik heb twee kinderen. Sinds een paar
maanden ben ik in de TFC. Toen ik werd gevraagd, was ik
direct enthousiast. Ik draag graag een steentje bij aan de
ondersteuning voor het werk van Janneke en Gerard,
waardoor ze hun werk kunnen doen en tot zegen zijn in
Schwerin.
Namens de TFC en Gerard en Janneke willen we Adine van Putten heel erg
bedanken voor al het werk dat ze in de afgelopen jaren heeft verzet! Bedankt
voor je input, humor, openheid en altijd klaarstaan. Gods zegen voor jou!

In gesprek

Kidsclub

Watergevecht

elke maandagochtend tijd voor twee en
werkoverleg in het natuurgebied vlakbij

Ook barbecueën we af en toe met
iedereen uit de buurt die maar wil.
Meestal zijn dat dan zo’n twintig
personen,
inclusief
kinderen.
Iedereen neemt iets mee. Uiteraard
houden we ons ook hier aan de
voorgeschreven
regels.
We merken dat veel buren hier echt
van genieten: van het geluid van
spelende kinderen, van de gezelligheid, de open sfeer, het leven. Met
name oude buren, die niet van hun
balkon afkomen of zomaar uit het
raam hangen, genieten zichtbaar met
een grote lach op hun gezicht. Ook
een klein praatje met hen doet heel
goed. Van beide kanten overigens.
Zelf genieten we ook erg van deze
momenten en we zijn God dankbaar
voor deze buurt en de contacten die
we hebben.
Klacht
Tegelijk hebben we te maken met
een buur die zich gestoord voelt in de
rust. Dit uitte zich door middel van
een briefje dat opgehangen was aan
de waslijn met de vraag of we onze
activiteiten willen verplaatsen naar
een officiële speelplek. Geen naam,
telefoonnummer… Buren die dit
briefje ook gelezen hadden wonden
zich erg op en vonden deze manier
en de klacht echt belachelijk. Voor
ons was het zaak ook hier met liefde
te reageren; verschil te maken. Het is
natuurlijk vervelend als iemand zich
hieraan stoort en een klacht mag men
uiten. We vonden het wel jammer dat
diegene niet zijn of haar naam
eronder geschreven heeft. Graag
waren we in gesprek gegaan of
hadden we in ieder geval willen horen
wat precies de klachten zijn en wat
daarachter zit. Dat is overigens erg
Oost-Duits: niet rechtstreeks communiceren. We willen aan onze buren

laten zien dat we niet veroordelen,
maar respecteren. Overigens verplaatsen we onze activiteiten eerst
niet. Er staat téveel tegenover wat
positief is. Wilt u bidden voor deze
persoon, voor rust als dingen misschien anders lopen dan in de afgelopen jaren. En dat we met deze
persoon in gesprek komen?
Hoe nu verder?
Het gaat gelukkig heel goed met ons.
De kinderen gaan weer lekker naar de
kindergarten en naar school. In
praktische zin krijgen we steeds meer
te doen en langzaam breiden we ons
netwerk hier uit. Tegelijk is het soms
ook wel heel veel. We denken er nu al
weer over na hoe en waar we de
herfst- en winteractiviteiten kunnen
aanbieden. In een tent? In een lege
woning? We bidden veel of God ons
helderheid wil geven in wat belangrijk
is en dat we de persoonlijke relaties in
ons gezin en ook met de buurt niet
gaan kwijtraken door toenemende
activiteiten. Wilt u meebidden voor het
vormen van een team, door bijv.
Duitse zendelingen? Of jongeren die
een jaar hier stage willen lopen?

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.

