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“Jezus, ik open mijn handen 
Leer mij een zegen te zijn 

Maak mij een hulp voor de anderen  
Die leven met honger en pijn 

Om aan wie U niet kennen 
Genezing te brengen 

Leer mij een zegen te zijn” 
  

Elly en Rikkert 

Uitgezonden worden naar Schwerin, 
Noordoost Duitsland…Met je hele gezin…
Naar een andere cultuur…Waar begin je 
aan?! Maar wat als je al een tijd lang 
rondloopt met een verlangen in je hart om 
iets in de levens van mensen te betekenen, 
in het bijzonder in gebieden waar God niet of 
nauwelijks meer te vinden is? God roept om 
aan de slag te gaan. We hopen dat te gaan 
doen, in samenwerking met zendings-
organisaties ECM en GZB, in Noordoost-
Duitsland. In afhankelijkheid van God die ons 
roept om Zijn Naam bekend te maken. 
 
Een kort lesje geschiedenis… 
Het naoorlogse verleden heeft zijn sporen 
achtergelaten in het huidige Duitsland. 
Veertig jaar lang hebben Oost en West zich 
los van elkaar ontwikkeld en deze verschillen 
zijn zichtbaar tot op de dag van vandaag. 
Hoewel de Berlijnse muur fysiek weg is, is 
deze er voor veel mensen onzichtbaar nog 
wel. “Der Mauer im Kopf” wordt het wel 
genoemd. Nog altijd zijn de verschillen 
tussen Oost en West groot. In mentaliteit, in 
denken, maar ook in welvaart. In het Oosten 
wordt dat vooral zichtbaar in de armoede 
waar veel gezinnen in leven. In werkloos-
heid. In hopeloosheid. In het vluchten in 
alcohol en drugs. In verwaarlozing van 
kinderen. En, niet in de laatste plaats, in 
geestelijke leegheid en onwetendheid.  
 
Typerend voor deze geestelijke leegheid is 
een antwoord van een meisje op de vraag: 
“Geloof je in God?” Waarop zij antwoordde: 
“Nee hoor, ich bin ganz normal”.  Als je 
gelooft in God, dan spoor je toch niet? Ten 
tijde van het communisme is religie syste-
matisch de samenleving uitgewerkt, zodat er 
een hele generatie is opgegroeid zonder 
godsbesef. Zo bezoekt in de stad Schwerin – 
waar wij naartoe hopen te gaan – nog 
slechts een half procent van de inwoners op 

zondag een kerk. Een half procent! Daarmee 
is Oost-Duitsland (het stukje Europa waar de 
Reformatie 500 jaar geleden begon) één van 
de meest atheïstische gebieden ter wereld 
geworden.  
 
Ons verlangen 
Er is bij ons een verlangen gegroeid om ons 
leven te gaan delen met de mensen in de 
stad Schwerin. We willen er letterlijk zijn voor 
mensen die geen idee hebben wie God is. 
Door relaties op te bouwen en deel uit te 
maken van hun leefwereld, hopen we dat we 
iets mogen gaan doorgeven van de hoop die 
in ons is en mensen in contact brengen met 
God en met het leven met Hem. We mogen 
onze kracht om dit te gaan doen, halen uit 
God zelf en dit werk niet in eigen kracht 
doen. Wij gaan er dan ook heen omdat we 
geloven dat God ons daarheen roept om 
door ons heen Zichzelf daar bekend te 
maken. We geloven dat Hij een boodschap 
van redding en hoop heeft voor mensen die 
hopeloos zijn, omdat ze niet kunnen 
meekomen met het kapitalisme en geen 
toekomst meer zien. 
 
Voorbereiding 
Na veel fijne gesprekken bij zowel ECM als 
GZB zijn we gestart met een voor-
bereidingstraject bij de GZB. Dit duurt tot en 
met eind deze maand. Hiervoor zijn we 
gemiddeld twee dagen in de week op  het 
GZB-kantoor in Driebergen en krijgen we 
daar college over allerlei onderwerpen: 
missiologie, op weg met kinderen, geestelijk 
leven, veiligheidstraining, biografie, intercul-
turele communicatie en nog meer. De andere 
dagen van de week gebruiken we voor 
zelfstudie, het regelen van allerlei praktische 
zaken en besteden we uiteraard tijd aan ons 
gezin. Het is af en toe wel een uitdaging om 
al die dingen te combineren, er is altijd wel 
wat te doen. Maar we proberen alles op z’n 
tijd te doen en ervaren hier ook Gods rust in 
om ons hoofd helder te houden.  
 

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,  

in Schwerin is veel ‘Plattenbau’  

De TFC stelt zich voor:  
Wij zijn Ard van Briemen, Roel de Hoop, 
Adine van Putten en Nelleke de Wit. Wij 
delen het verlangen van Gerard en Janneke 
om liefde, vrede en hoop te brengen in 
Schwerin en leveren graag onze bijdrage 
door Gerard en Janneke waar mogelijk te 
ondersteunen en de schakel te vormen 
tussen hen en het thuisfront. Wilt u contact 
met ons opnemen kan dat via de site van 
Gerard en Janneke (zie colofon). 



Ons verlangen is dat mensen vrede krijgen met 
zichzelf, met andere mensen en ten diepste met God. 

Vrede die alle verstand te boven gaat.  
verlangt 
Duitsland  

vrede 

Dank- en gebedspunten: 
 

• Dank voor de opleiding die we bij 
de GZB gevolgd hebben en die 
we aan het afronden zijn. 

• Dank voor onze TFC, voor hun 
heel grote inzet en liefde 
waarmee ze ons praktisch en 
geestelijk tot grote steun zijn. 

• Dank voor lieve familie en 
vrienden die om ons heen staan.  

• Bid voor het blijven vinden van 
een goede balans tussen gezin 
en opleiding en praktische 
regeldingen. Voor voldoende 
rustmomenten met God en 
elkaar.  

• Bid voor mensen in Schwerin, 
dat zij Gods vrede mogen 
ontvangen. Juist ook in de 
komende Kersttijd.  

thuisfrontcommissie tijdens een vergadering  

ECM-Nederland - Postbus 861 - 
7400 AW Deventer - 0570-637537  

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 

GZB - Postbus 28 - 3970 AA    
Driebergen  -  0343-512444  
info@gzb.nl - www.gzb.org 
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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. 

mensen uit de gemeente daar op 
visite geweest en Duitse broodjes en 
taart gegeten. Lisa was helemaal 
onder de indruk van het slot, daar 
wilde ze wel heel graag wonen. Nou…
Dan moeten papa en mama toch nog 
wat meer aan fondsenwerving gaan 
doen…  
 
En verder? 
Het afronden van de opleiding vraagt 
de nodige aandacht. Daarnaast zijn 
we momenteel bezig met het geven 
van presentaties. We vinden het fijn 
om ons verlangen en missie te delen.  
 
Ook zijn we samen met onze 
ThuisFrontCommissie (TFC) hard 
bezig voor de Winterfair die op 15 en 
16 december in de St. Janskerk te 
Gouda wordt gehouden. De uitzend-
dienst vraagt ook al de nodige 
voorbereiding. Deze zal op D.V. 18 
februari om 15 uur in de St. Janskerk 
te Gouda worden gehouden. In de 
voorjaarsvakantie 2018 hopen we dan 
te vertrekken. Voor zowel de winterfair 
als de uitzenddienst geldt: Wees 
welkom! 
 
Groet 
Wat we precies in Schwerin zullen 
gaan doen hopen we u in onze 
volgende nieuwsbrief te vertellen.  
Hartelijk dank voor uw medeleven en 
betrokkenheid. U kunt u ook op onze 
website aanmelden voor de 
gebedsmail en voor het geven van 
een donatie. Van harte aanbevolen!  

Gerard, Janneke,  

Lisa, Aron en Lars 

In Schwerin 
Een paar weken geleden zijn we met ons gezin, Lisa (5), Aron (3) en Lars (0) naar 
Schwerin geweest. Een prachtige stad in Mecklenburg-Vorpommern, met 
prachtige gebouwen, een majestueus slot en omgeven door verschillende meren. 
We wilden Lisa en Aron kennis laten maken met hun toekomstige stad. We 
hebben hier erg van genoten en de eerste indruk was goed voor hen. We hebben 
door de stad gelopen, een rondvaart gemaakt over de Schweriner See, bij 

Lisa, Aron en Lars poseren voor  
het slot in Schwerin  

EHBO zit ook in de opleiding  

Voor vragen, opmerkingen of als u wilt 
dat we een keer komen presenteren, 
neem rustig contact op. Goede 
advents- en Kersttijd gewenst!  
 
Hartelijke groet, 
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