Elly en Rikkert

Beste familie en vrienden,
De zon is er weer!
Wat is het de laatste paar weken genieten
om buiten te zijn! Na weken van letterlijk
donkere dagen, storm en regen, is het alsof
Schwerin-Lankow weer opleeft door de zon.
Mensen komen weer meer hun woning uit,
hebben zichtbaar meer energie. En wat is
het prachtig om de eerste groene takjes aan
de bomen te ontdekken en de krokussen en
sneeuwklokjes overal te zien bloeien. Voor
ons ook weer bemoedigend om meer buiten
te zijn en mensen te ontmoeten.
Terugblik
Het is even geleden, maar de kerstviering in
december was heel mooi en bijzonder. De
kinderen van de Kidsclub hebben het
kerstverhaal uitgespeeld, er was gezelligheid
met eten en drinken, muziek en een
kampvuur. Veel ouders met kinderen
kwamen langs, zo ongeveer 75 in totaal. De
kinderen kregen aan het eind allemaal een
boek mee met het Bijbelse kerstverhaal,
mede door een donatie uit één van onze
ondersteunende gemeenten.
In februari mochten we een kleine twee
weken in Nederland zijn voor werkverlof. We
hebben bijna al onze deelgenotengemeenten
kunnen bezoeken. Het was fijn en mooi om
elkaar weer te zien, te spreken en te
bemoedigen. Het was ook een onrustig
verlof, omdat we vaak ad hoc moesten
beslissen of we ergens heen konden of niet
in verband met corona in gemeenten of in
afwachting van een testuitslag bij onszelf.
Dat was redelijk vermoeiend, omdat je
telkens reactief moet handelen en veel
dingen tot op het laatst niet helder zijn. Ook
niet voor onze kinderen en de oppas
bijvoorbeeld.
Ook waren er bij de ouders van Janneke
gezondheidsproblemen die niet fijn waren.
Tegelijk zijn we dankbaar dat we juíst in die

Engelen in de kerstmusical

tijd in Nederland waren. Gelukkig gaat het nu
naar omstandigheden weer goed met hen.
Terugkijkend zijn we heel dankbaar voor
deze periode. Het was heel goed om onze
lieve families weer te zien en vrienden te
ontmoeten. Omdat we in een vrijstaand huis
verbleven, hoefden onze kinderen even geen
rekening te houden met buren en
geluidsoverlast. Dat was heerlijk!
Vanuit deze kant nogmaals een hartelijke
dank aan de deelgenoten die ons hartelijk
ontvangen hebben. Ook aan onze trouwe
TFC, die alles weer super voor ons geregeld
heeft.
Gebouw
Ondertussen zijn we helemaal terug en druk
met allerlei dingen en mensen. We zijn onder
andere weer verder gegaan met het
gebouwtje dat we willen gaan gebruiken
binnen onze missie. Er ligt nu een aanvraag
bij de gemeente wat betreft het bestemmingsplan. Als de gemeente positief
reageert, hopen we dat het snel kan gaan.
Zodra we hulp nodig hebben melden we ons!
Paasontbijt
Dit jaar zijn we, geïnspireerd door de eerdere
kerstviering, gaan nadenken wat we met
Pasen zouden kunnen doen, waarbij we de
boodschap van de opstanding van Jezus
kunnen vertellen.
Op Stille Zaterdag houden we onze Kidsclub,
waarbij we aan de dood van Jezus denken.
Op tweede paasdag organiseren we een
open-air paasontbijt voor mensen uit de wijk.
Dit willen we op het veldje doen waar we
altijd Kidsclub organiseren. We vragen de
kinderen van de Kidsclub mee te helpen.
Ook zullen er spelletjes te doen zijn en kan
er geknutseld worden. Dit alles vereist veel
organisatie en ook een duidelijke visie hoe
we het paasevangelie kunnen delen zonder
opdringerig te zijn (iets wat mensen hier al
snel zo ervaren als je ergens een overtuiging
over hebt). Bid dat er op de dag zelf veel
mensen zullen komen en ergens geraakt
mogen worden door het Goede Nieuws.
GZB Experience/ IZB Focus reis
Eind april komt een groep jongeren uit
verschillende gemeenten in Nederland naar
Rostock (fam. van Dijk) en Schwerin. Het
doel is kennis te maken met gemeentestichtingswerk en het missionaire leven wat
daarmee samen hangt. En om met elkaar
antwoorden te vinden op vragen die ze
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Weet je wel dat Jezus leeft,
Jezus leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft.
Hij is opgestaan!

verbinding

Eenzaamheid speelt hier een immens grote rol, voor zowel
ouderen als kinderen. Mensen verlangen naar verbinding
met mensen die te vertrouwen zijn. Ten diepste wil men
gezien en gehoord worden. Een verlangen dat de Vader
graag wil vervullen door mensen aan elkaar te geven.
vooraf in hun thuisgemeente hebben
verzameld. Die antwoorden koppelen
ze dan bij thuiskomst weer terug om
daarmee het missionair leven te
stimuleren. Ook wordt een dienst van
de FeG in Schwerin bezocht. Gaaf
om op deze manier verbonden te zijn
en ervaringen uit te wisselen tussen
gemeenten in Nederland en Noordoost-Duitsland!

welk talent heb jij - talentenbingo

vrienden dragen hun zieke vriend

verlof, in Ermelo bij de cathechisatie

Handen tekort
Naast dit alles staan er ook een
vlooienmarkt en in de zomer een
vakantiebijbel-driedaagse
op
de
planning. Een hoop activiteiten dus.
We merken dat we er enthousiast
door raken en ook een steeds grotere
plek in de wijk
gaan innemen.
Tegelijk merken we dat het ons veel
tijd kost, doordat we veel met z’n
tweeën werken. Ondertussen werken
Bezoek Thuisfrontcommissie
aan Schwerin
Het heeft even geduurd, maar eind
maart bezochten we met een TFCdelegatie Schwerin… Wat prachtig om
de Kidsclub in het echt te zien, buren te
ontmoeten, een kijkje te nemen bij
Kepler Open-Air en daarnaast de
schitterende stad te bewonderen. Een
bezoek aan de kerkdienst was een
mooie afsluiting. Fijn om familie De Wit
weer uitgebreid te spreken en hun leven
van dichtbij te kunnen ervaren. Al met al
een mooie extra motivatie om dit
belangrijke werk te blijven steunen en
snel weer eens terug te gaan!

er wat buren op vaste basis mee en
ook af en toe mensen van het
Patchwork Center (Schwerin-Dreesch).
Maar het is -in combinatie met het
gezinsleven- af en toe best veel. Wilt
u bidden voor meer teamleden?
Mensen die zich geroepen voelen om
hier te wonen en hun leven te delen?
Die achter de ontwikkelde visie staan
en daarbinnen hun creativiteit de
ruimte durven geven? We staan ook
open voor mensen die een stage of
een shortterm-uitzending willen doen.
De weg is vrij, voor een ieder!
Deze maand vieren we een groot
feest: Pasen. Wat geweldig dat Jezus
al het leed, alle eenzaamheid, alle
kwalen, alle pijn en alle kwaad niet
aan zich voorbij liet gaan, maar de
beker slok voor slok leegdronk. Dat
Hij met al deze pijn stierf, maar vooral
ook weer opgewekt werd. Laten we dit
vieren, omdat Hij het waard is en de weg
vrij is, voor een ieder! Halleluja!
Een gezegend en levendig paasfeest
gewenst!

Hartelijke groeten,

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

deel van de TFC op bezoek

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.

