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Onze Vader in de hemel, 
geheiligd is Uw naam. 

Laat Uw Koninkrijk komen  
en Uw wil gebeuren,  

in de hemel,  
zo ook in Schwerin- Lankow 

Verhuisd 
We zijn verhuisd! In augustus zijn we enkele 
weken druk geweest met sorteren, uitzoeken 
en inpakken en op zaterdag 24 augustus 
stonden de hulptroepen (gemeenteleden en 
buren) klaar om ons te helpen met 
verhuizen. En wat ging het snel! Binnen 
anderhalf uur was ons oude huis leeg en kon 
men beginnen aan het zware werk: vier 
verdiepingen naar boven met allerlei (zware) 
dingen. Halverwege de dag was alles over 
en ging iedereen moe, maar voldaan naar 
huis. Toen kon het uitpakken gaan 
beginnen… Gelukkig ging dit vrij vlot en 
ondertussen hebben we er een thuis van 
kunnen maken. Bent u keer in de buurt, 
(Rahlstedter Straße 22, 19057 Schwerin) 
kom vooral aan! Intussen hebben we met 
een paar buren al eerste goede contacten 
gelegd. Maar er is ook nog veel te 
ontdekken.  
 
Afscheid buren 
Het was voor ons wel lastig om onze oude 
buren gedag te zeggen. Natuurlijk zullen we 
elkaar nog wel eens zien, maar zeker de 
laatste tijd lieten ze echt merken hoe jammer 
ze het vonden dat we weggingen. Het is fijn 
om te merken dat we een goede band 
opgebouwd hebben en dat er langzaamaan 
wat ruimte ontstond om te praten over 
identiteit en geloof in Jezus. Nu is het zaak 
dit in Gods handen te leggen en Hem te 
vertrouwen dat Hijzelf verder gaat met deze 
mensen.  

Gelovig 
‘Mag ik een keer met jullie mee naar jullie 
gemeente?’ Dat was ongeveer één van de 
eerste zinnen die onze nieuwe bovenbuur-
vrouw tegen ons zei. Als er iets was wat we 
niet hadden verwacht, was het zo’n zinnetje! 
Ze was op zoek naar een gemeente en we 
hadden een keer verteld dat we vanuit een 
organisatie en christelijke gemeente in 
Lankow kwamen wonen en werken. Ze was 
net tot geloof gekomen, maar wist eigenlijk 
niet hoe ze verder moest. Ze vond het mooi 
om te zien hoeveel hulp we vanuit de 
gemeente hadden gekregen bij het verhuizen 
en wilde wel bij een dienst komen kijken. 
Ondertussen gaat ze elke zondag mee, is ze 
ontzettend hongerig naar hoe ze met Jezus 
in haar hart kan leven en doen we elke week 
Bijbelstudie tijdens een maaltijd, zodat ze 
God beter leert kennen. Het is een vrouw 
met een heel verleden, maar God heeft haar 
op het juiste moment naar Zich toe getrokken 
en wij mogen een steentje bijdragen om haar 
dicht bij Jezus te houden. Wat een dankpunt! 
We zijn ons dan ook echt bewust geworden 
dat God allang werkt in Lankow en daarin 
niet van ons afhankelijk is. Wat een 
bemoediging! 
 
Doop 
Een maand terug hebben we als gemeente 
echt feest gevierd: vier mensen zijn in de 
afgelopen tijd tot geloof gekomen en hebben 
zich laten dopen. Dit gebeurde in de 
Schweriner See, tijdens een mooie dienst. 
Ook hierin zien we duidelijk de hand van 
God, Hij is er en zoekt mensen op.  
 
Veranderingen 
Voor onze kinderen is het een hele 
intensieve tijd (geweest). Hoewel ze zin 
hadden om te verhuizen naar een flat, was 
het toch raar toen uiteindelijk alles echt 
ingepakt werd. ‘Gaat mijn bed ook mee?’ en 
‘Hoe moet dat dan met de kat van de 
buurvrouw, daar spelen we altijd mee…?’ 
waren vragen die langskwamen. Maar ook 
het vooruitkijken naar welke kleur ze op de 
wand van hun slaapkamer zouden krijgen en 
waar de dichtstbijzijnde speeltuin was, was 
aan de orde. Lisa is daarnaast ook op school 
gestart (hier start men met 6 á 7 jaar in klas 
1 (groep 3)). Dit betekende een nieuwe 
school, nieuwe klas, nieuwe juf, nieuwe 
vriendinnen, nieuwe wijk, nieuw huis… U 
begrijpt, dat is best veel voor een meisje van 
deze leeftijd. Al met al heeft ze zich er goed 
doorheen geslagen. Lisa had erg veel zin om 

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,  

God is erbij, ook in onze woning  
en buurt in Lankow!  



Een welgemeend ‘goedemorgen’ heeft hier veel 
impact.  Mensen zetten verbazing over een vriendelijke 

groet om in een glimlach en mompelen zowaar een groet 
terug. Jezus’ liefde in een eenvoudige begroeting.  

verlangt 
Schwerin   Lankow  

vriendelijkheid  

Lisa wordt als 1e klasser/schoolkind gezegend in de gemeente  
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Gerard en Janneke de Wit zijn in 
samenwerking met GZB en ECM 
Nederland uitgezonden naar Duitsland. 
In Schwerin werken zij in een ge-
meentestichtingsproject 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. 

Verlof 
Op het moment dat deze nieuwsbrief 
uitkomt zijn we/komen we op verlof. 
We zijn van 28 september t/m 12 
oktober in Nederland voor bezoeken 
aan een flink aantal gemeentes en 
zendingscommissies. Daarnaast ho-
pen we tijd te hebben voor onze 
vrienden en families. Belangstellen-
den kunnen natuurlijk altijd langs-
komen op één van de avonden waar 
we presenteren. We zien er naar uit 
om veel mensen te ontmoeten en een 
goede tijd als gezin in Nederland te 
hebben. 
 
Hoe nu verder? 
De tijd na het verlof zullen we gaan 
invullen met het leggen van contacten 
in de buurt, op school, bij instanties. 
Investeren in relaties, naar mensen 
luisteren en kijken wat hen hier in 
Lankow beweegt. Daarnaast staat 
visievorming voor Lankow op de 
planning: hoe kunnen we aansluiten 
bij de mensen in Lankow en wat 
willen we uiteindelijk? We zullen ook 
nog activiteiten in onze kerkelijke 
gemeente blijven doen. De Kinder-
tafel in de binnenstad, waar we twee 
dagen in de week werkten, is 
gesloten. We kijken nu of dat een 
optie is voor in Lankow.  
 
Bedankt voor uw meeleven, steun en 
gebed! 

Gerard, Janneke,  

Lisa, Aron en Lars 

Data en locaties waar we 
presenteren: 

 
1 oktober Brakel 

2 oktober Gouda (Pauluskerk) 
3 oktober Scherpenzeel 

4 oktober Stolwijk 
5 oktober Terneuzen 

6 oktober Ottoland (avonddienst)  
7 oktober Wapenveld 
8 oktober Harderwijk 

9 oktober Ermelo 
 
 

Voor tijden en adressen,  
zie onze website:  

www.gzb.nl/gerardenjannekedewit.  

na de doop wordt er gezamenlijk gegeten  

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u 
niets uit deze publicatie te verspreiden zon-
der onze toestemming | U krijgt deze mailing 
omdat u heeft aangegeven deze publicatie te 
willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeu-

ren 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. 

Postbus 28  
3970 AA    

Driebergen  
0343-512444  

info@gzb.nl 
www.gzb.org 

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

Bericht van de TFC:  
Aanvullend op het overzicht van 

presentaties: als thuisfrontcommis-
sie nodigen wij u in het bijzonder uit 

voor de ontmoetingsavond op  
2 oktober in Gouda (Pauluskerk/

Van Hogendorpplein 2).  
Vanaf 19.30 uur is er tijd voor 
ontmoeting, om 20.00 uur een 

inhoudelijk programma, waarna er 
opnieuw ruimte is Gerard en 

Janneke te spreken. Welkom!  Lars helpt flink mee met klussen  

naar school te gaan en gaat dan ook met plezier. De eerste vriendinnen hebben 
zich gelukkig al aangediend. Aron is nog op de Kindergarten in de binnenstad 
gebleven, omdat hij nog op de wachtlijst staat voor de Kindergarten in Lankow. 
Dit heen en weer rijden naar de binnenstad neemt veel tijd, maar tegelijk is het 
wel fijn voor hem dat hij hier nog zijn vaste, vertrouwde plekje heeft. Lars hobbelt 
mee en is thuis waar wij thuis zijn. Maar wilt u voor hen alledrie bidden dat ze rust 
en vrede mogen ontvangen? 

Veel hulp bij onze verhuizing  

https://www.gzb.nl/doe-mee/doneren
https://www.gzb.nl/doe-mee/doneren
http://www.gzb.nl/gerardenjannekedewit
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