Beste familie en vrienden,
“Gerard, kan ik je even spreken?”
Dat ‘even’ wordt al snel een uur, want Heiko,
getrouwd en vader van twee meisjes, uit zijn
zorgen over zijn vrouw. Ze lijkt weer terug te
vallen in haar verslaving en dit doet haarzelf
en zeker ook het gezin geen goed. Heiko
komt sinds een aantal weken met zijn
meiden bij de Kidsclub. Daar doen ze actief
mee. Hij is heel geïnteresseerd in de
Bijbelverhalen. Tijdens het gesprek vraagt hij
of er geen Bijbelverhaal is wat over hun
problemen gaat. Hij zoekt houvast. Heiko
heeft de moed getoond zich kwetsbaar op te
stellen en hij neemt Gerard in vertrouwen. Dit
zegt veel over Heiko, maar ook zeker over
de rol die Gerard en ook wij als gezin
ondertussen mogen innemen in de wijk.
Mensen merken dat we hen serieus nemen
en het goede met hen voorhebben. Dat we
een houvast hebben en dat we dit, soms
meer en soms minder, laten zien. Dat
bemoedigt ons en tevens zijn we dankbaar
dat God steeds weer de groei toont van wat
is gezaaid. Wilt u bidden voor Heiko, zijn
vrouw en kinderen, voor hun problemen,
maar vooral ook dat ze Jezus verder mogen
ontdekken?
Groei
In de laatste nieuwsbrief vroegen we gebed
voor de Kidsclub: dat het aantal kinderen
mocht groeien. Wat is het gaaf te mogen
schrijven dat God gebeden hoort en
verhoort! Sinds begin oktober zien we een
stijgende lijn van nieuwe gezinnen die ook
naar de Kidsclub komen. De laatste
zaterdagen waren er tussen de 20 en 25
kinderen! De meeste daarvan nemen ook
hun ouders mee, dus we zijn met een
gezellige groep.

twee zussen

Ook bij de buitenactiviteiten, zoals de
koffiedrinkmomenten in het tuintje bij onze
flat, komen meer mensen. Tegelijkertijd
merken we dat het niet altijd eenvoudig is als
er meer mensen komen: de buren die er
vanaf het begin bij waren, vinden het niet
altijd gemakkelijk om nieuwelingen toe te
laten en moeten er erg aan wennen dat hun
vertrouwde groep een nieuwe dynamiek
krijgt. We proberen er goed op te letten dat
ieder zijn eigen aandeel in de groep kan
leveren en ook dat er ruimte is voor
persoonlijke aandacht.
Een gezamenlijk onderkomen?
Eén van die dingen die eraan zou kunnen
bijdragen om mensen dichter bij elkaar te
brengen en eenzaamheid tegen te gaan, is
het hebben van een ontmoetingsplek naast
de wekelijkse Kidsclub. Daarom kijken we al
een poos uit naar een geschikte locatie. Op
dit moment hebben we een plek op het oog
en zijn we, naast het schrijven van een
concept, druk bezig met het financiële
plaatje. Enkele professionals hebben het
gebouwtje van binnen en van buiten
bekeken.
De
locatie
biedt
veel
mogelijkheden, maar er zitten ook enkele
haken en ogen aan. We geven de moed
echter niet op, juíst omdat in SchwerinLankow heel weinig gebouwtjes leegstaan
die voldoende potentie hebben om een
ontmoetingsplek te creëren. Hopelijk kunnen
we daar de volgende keer meer over
schrijven.
Open air kerstfeest
Graag vieren we met de kinderen en ouders
van de Kidsclub kerstfeest. Omdat elke paar
dagen
de
Corona-maatregelen
weer
veranderen, moeten we telkens kijken wat
wel en niet kan/mag. We zijn in ieder geval
met de kinderen begonnen met het
instuderen van een kleine musical, waarbij
we het kerstverhaal uitspelen en tussendoor
liederen zingen. Dit is iets wat helemaal
nieuw is voor bijna alle kinderen! We merken
dat ze het leuk vinden, maar ook heel
spannend. Deze musical willen we tijdens
een kerstfeest voor de ouders en grootouders opvoeren, op zaterdag 18 december.
Dan willen we ook gezamenlijk liederen
zingen en wat lekkers met elkaar eten,
voorbereid door een aantal vrouwen uit de
wijk. Op die manier hopen we verbonden met
elkaar te zijn en toe te leven naar het
kerstkind. We hopen en bidden natuurlijk dat
dit nieuwsgierig maakt naar het Kind achter
het kerstverhaal. Bid u mee?
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´U die reuzen verslaat en bergen verplaatst
U die ketens verbreekt van wat is geweest
Breek de leugens en angst
Uw woord duurt het langst
Want niets is ooit onmogelijk voor U´
Band LEV

naar gezien

worden

Een glimlach, een groet, een klein praatje, (niet
veroordelend) luisteren. Kleinigheden, maar soms o
zo moeilijk. Toch is dit het minste wat we kunnen
doen, om te laten zien dat Jezus ons ziet.

Allerlei
Wilt u (blijven) bidden voor onze
buurvrouw die in augustus gedoopt
is? Ze is heel blij met haar keuze,
maar merkt ook duidelijke aanvechting.

Bob...euh...Gerard vertelt het Bijbelverhaal

hard werken bij de Kidsclub

feestjes vieren blijft belangrijk

Momenteel volgen we twee cursussen die aangeboden worden door
ECM. Een cursus die zich richt op het
opzetten van een project en een
cursus die zich richt op goed
leiderschap. Dit zijn beide voor ons
heel relevante en interessante
onderwerpen en we leren er veel van.
Tegelijk is het qua tijdsinvestering ook
heel intensief, ook nog omdat het in
het Engels is. Die taal beheersen we
redelijk goed, maar dan merk je
ineens weer hoe je moet schakelen
van de ene vreemde taal in de
andere.
Soms krijgen we de vraag hoe
mensen, naast gebed, concreet kunnen meeleven met ons en ons werk.
We hebben daarom een verlanglijstje
aangemaakt op www.lijstje.nl/schwerin
met daarop wat dingen die we zelf
kunnen aanschaffen, maar waarbij
mensen persoonlijk of ook gemeentes
een praktische gift kunnen doen. Heeft
u interesse? Neem een kijkje op de
website. Heeft u vragen hierover?
Neem gerust contact op met onze thuisfrontcommissie: tfcdewit@gmail.com
We zijn dankbaar te mogen schrijven
dat we allemaal gezond zijn. Het gaat
echt goed met ons. Ook met de kleine
Lotte. Tegelijk vragen we gebed voor
onze kinderen, die zich hier enerzijds

helemaal op hun plek voelen en
anderzijds ook voelen dat ze anders
opgevoed worden. Dit botst soms met
de wereld om hen heen. Lisa ervaart
dit met name in vriendschappen. ´Wat
betekent echte vriendschap en hoe
sta ik daarin, juist als christen(kind)?
Wat doe ik als kinderen me daarom
laten vallen?´ Thema´s als bewust
liefhebben, keuzes maken en de
eigen identiteit steken wat meer de
kop op, inherent aan het ouder
worden. Dank dat Lisa vriendjes om
zich heen heeft. Wilt u bidden dat die
momenten van zich soms eenzaam
voelen opgevuld mogen worden door
de aanwezigheid van Jezus?
Deel uit!
Nog even en we vieren het kerstfeest.
Jezus kwam om ons te verlossen van
o.a. eenzaamheid, door in mensenharten binnen te komen. Laten we
aan mensen om ons heen laten zien
dat met Jezus ons leven gevuld is met
liefde, dankbaarheid, vreugde, vrede,
en nog veel meer.
Deel hiervan uit, zodat kerst een
levendig feest wordt!

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

kampvuur met marshmallows en stokbrood

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.

