Opwekking772: Jezus, Overwinnaar

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,
Van kwaad naar…beter
“Jullie moeten echt met jullie onderburen
gaan praten hoor. Ze zitten er helemaal
doorheen. Ze worden helemaal gek van alle
herrie die jullie volgens hen maken!” Zo
werden we een poosje geleden door een
andere buurvrouw gewaarschuwd. Niet de
meest leuke boodschap om te horen als je in
een fase zit van nieuwe mensen leren
kennen en het vertrouwen van mensen,
waarin je buren, wilt winnen. En herrie?
Natuurlijk is het niet stil wanneer onze drie
kinderen ’s middags thuis komen tot ’s avonds
bedtijd, maar herrie? Welkom in een
gehorige oud-DDR-flat…
We besloten zelf contact op te nemen met de
buren. Wij directe Nederlanders hebben dat
zo geleerd natuurlijk. Buiten sprak Gerard
met de onderbuurvrouw en haar vriend. Een
tirade aan boosheden en verwijten
verwachtend belandde Gerard in een rustig
en leuk gesprek, waarbij bezwaren natuurlijk
geuit werden. Want ze horen het wel degelijk
goed wanneer we thuis zijn. Maar bovenal
was de toon vriendelijk, rustig en we konden
zowaar een afspraak maken dat één van ons
een keer een bakkie bij hen ging doen om
zelf te horen wat zij van ons horen. Na dat
bezoek, de nodige afspraken en begrip voor
elkaar tonen is de relatie goed. We leren elke
dag weer hoe de communicatie hier gaat,
hoe we zelf (moeten) communiceren en hoe
we onze buren onvoorwaardelijk kunnen lief
hebben. Dan gaan deuren, soms snel, soms
langzaam, letterlijk open.
Structuur
In de vorige nieuwsbrief vertelden we iets
over het zoeken naar een nieuwe structuur
hier in Schwerin-Lankow en dat dit wel eens
lastig is. Ondertussen merken we dat we
onze weken wat meer gestructureerd

doorkomen. Veel in ons leven van alledag is
onvoorspelbaar, maar we hebben onze
dagen redelijk kunnen indelen. Zo hebben
we een communicatie dag, Lankow-dagen
waarbij we de wijk ingaan en een
Patchworkcenterdag. Daarnaast hebben we
natuurlijk ook ons gezin en spontane
activiteiten. Veel loopt door elkaar heen. Af
en toe dus ook nog chaos in de structuur, dat
maakt het leven mooi!
Contacten
Veel van onze tijd vullen we met het
investeren in contacten. We bezoeken
sociale instanties in de wijk om te kijken wat
daar gebeurt, hoe dat loopt en om verhalen
van mensen zelf te horen. We ruimen vuilnis
van de straat op en zeggen mensen bewust
gedag. We zoeken naar centrale punten in
de wijk waar veel mensen te vinden zijn. Een
voorbeeld daarvan is een kiosk in het midden
van de wijk, vlak bij een tramhalte. Hier
komen veel mensen langs; ze blijven daar
hangen voor een bakkie koffie of een fles (of
meer) bier. De eigenaresse van deze kiosk
kent heel veel mensen. We zijn dan ook
regelmatig bij deze kiosk te vinden. We
horen veel verhalen van bezoekers en ook
van de eigenaresse. Ook worden wij vaak
gevraagd waar we vandaan komen en wat
we komen doen (“In Nederland kun je
immers toch veel meer geld verdienen…!”).
Het mooie is dat mensen vaak meteen mee
gaan denken als we vertellen dat we graag
iets voor de wijk willen betekenen, maar nog
zoekende zijn. Dat we van de kerk zijn en in
God geloven nemen ze gewoon aan, want
dat zegt ze niet zoveel. Maar door mensen te
activeren om na te denken wat Lankow nodig
heeft, komen er weer lichtjes in de ogen en
helpen zij ons een beeld te krijgen waar
Lankow behoefte aan heeft.
Fases
In de afgelopen maanden zaten we in een
fase van opnieuw beginnen, weer ons plekje
vinden. We zijn heel dankbaar dat we ons
echt fijn voelen hier in deze wijk en in onze

Een bakkie doen bij de kiosk in Lankow

Bericht van de thuisfrontcommissie
Zendingsgebedskring
Maandelijks komen vertegenwoordigers van
de Goudse TFC’s als zendingsgebedskring
bij elkaar om lief en leed van onze
uitgezonden gemeenteleden te delen en
samen voor hen persoonlijk en hun werk te
bidden. Ook om uitbreiding van Gods
Koninkrijk. Bidt u/bid jij ook mee?
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“Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt
door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus”

oprechte

interesse

Oog hebben voor de ander is iets wat men moeilijk
vindt hier, maar wanneer we onze oprechte
interesse laten merken en tijd hebben te luisteren,
zijn mensen hier heel verrast door en blij mee.

Danken:
• voor de inzet tijdens de
winterfair in Gouda. Super!
Ook voor de oliebollenactie
vanuit de gemeente Ottoland
die (deels) voor ons werd
gehouden. Daarnaast dank
voor de mensen die
meedoen aan onze actie
‘zendingsmaatje’ van de
GZB. Dank voor zoveel
enthousiasme en mooie
opbrengsten.
• voor de vele kaarten die we
krijgen uit verschillende
gemeentes. Dat is een klein,
maar voor ons een heel groot
gebaar!
Oud & nieuw vieren met buren

Bidden:
• voor de jeugd uit onze gemeente. Ze vinden het moeilijk christen te zijn in een
seculiere maatschappij. Bid dat ze voorbeelden om zich heen mogen zien. Dat
ze de aanwezigheid van God mogen
ervaren.
• voor Aron: dat zijn hand weer goed
functioneren mag. Ook dat hij gezond
mag blijven en er meer duidelijk mag
worden wat het betekent om een
genetische afwijking te hebben. Dank dat
hij zich verder goed voelt.
• in april komen we met alle ECM
zendingswerkers op een conferentie
samen. Bid voor goede ontmoetingen,
oplaadmomenten en vooral dat God
centraal mag staan.

woning. Ook onze kinderen vinden
het hier prettig. Alle drie gaan ze nu
ook in Lankow naar school of de
Kindergarten. Dat werkt ook positief
mee in het opbouwen en uitbreiden
van contacten.
.

In de speeltuin aanwezig zijn
om contacten aan te gaan

Soort voedselbank,
waar we contacten aan het leggen zijn

Jeugdclub

De komende maanden gaan we een
fase in van uitproberen. Kijken wat
past in de wijk en bij de mensen. We
willen inzetten op verbinding leggen.
Bijvoorbeeld door BBQ-feestjes te
organiseren op het grasveldje voor
onze flat. Daar willen we buren
(spontaan) voor uitnodigen. Eén van
de doelen is om mensen tijdens zo’n
feestje te laten merken dat ontmoetingen heel ontspannend kunnen zijn
en dat de buren toch eigenlijk best
wel aardig zijn. Daarnaast willen we
kijken of we bijvoorbeeld spelletjesmiddagen voor kinderen kunnen
organiseren. We hopen en bidden natuurlijk dat God dit zegent. Tegelijkertijd blijven we openstaan voor andere
mogelijkheden. Een spannende, maar
ook een hele mooie tijd. We zien er
naar uit mensen met elkaar te
verbinden en Jezus’ liefde te laten
zien.
Aron
Onze Aron is een poos geleden aan
zijn buik en hand geopereerd vanwege vetbulten. Dit is goed gegaan.
Wel heeft Aron voor zijn hand nog
ergotherapie nodig, omdat twee
vingers nog niet goed meebewegen.
Daarnaast is er een onderzoek gedaan naar waar deze vetbulten
(goedaardige
lipomen)
vandaan
komen. Hieruit is gebleken dat Aron

een zeer zeldzame genetische
afwijking heeft. Dit betekent dat
Arons’ gezondheid kwetsbaarder is.
Er is verder nog niet veel over bekend
en dit brengt onzekerheid met zich
mee. Tegelijkertijd weten we dat Aron
geborgen is in Gods hand.
Dank voor uw en jouw betrokkenheid!

Gerard, Janneke,
Lisa, Aron en Lars
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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 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.

