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“Janneke, ik heb zo’n ongelooflijke dosis 
zelfvertrouwen ervaren!”.  

 
Een buurvrouw vertelt hoe zij het paasontbijt 
afgelopen april beleefd heeft. De organisatie 
hiervan vroeg veel tijd en energie. We 
hebben veel buren en vrienden gevraagd om 
mee te helpen. We zagen er erg naar uit dit 
samen met hen te kunnen doen, en 
bezoekers iets van Gods gastvrijheid en 
liefde te laten proeven. Een paar dagen voor 
Pasen brak in ons gezin corona uit. Daar 
baalden we flink van. Uiteindelijk hebben we 
tegen een vriend en de buurvrouw gezegd: 
“jullie weten hoe alles gepland is, dus jullie 
mogen het nu zelf gaan organiseren.” 
Natuurlijk was dat spannend voor beide 
partijen, maar ze zijn vol moed gegaan. En 
wat was het gaaf om te merken hoe al die 
medewerkers er een feest van gemaakt 
hebben en de bezoekers, zo’n 70 mensen, 
een fijne tijd gegeven hebben! Wij zaten als 
gezin thuis en vonden het heel jammer dat 
we er niet bij konden zijn, maar men hield 
ons met foto’s en filmpjes op de hoogte. En 
we kregen een diepe rust over ons. We 
hadden als gezin een goede dag, genoten 
van al dat enthousiasme en we hebben 
gemerkt dat God aanwezig was. Onze 
vriend, die mede organiseerde, zegt elke 
keer ‘atheïstisch te zijn’, maar voor dit feest 
had hij toch eens opgezocht wat het verhaal 
achter Pasen is. En ‘omdat dat nu eenmaal 
bij Gerard en Janneke hoort’, heeft hij dat 
daar aan de mensen verteld! God werkt zo 
creatief in mensen! De buurvrouw waar ik 
deze nieuwsbrief mee begon heeft een laag 
zelfbeeld. Ze is echt trots op zichzelf dat ze 
dit georganiseerd heeft en heeft daarin Gods 
kracht ervaren, zoals ze het zelf zegt. Wat 
was dit voor onszelf een grote leerschool: het 
hangt niet van ons af, God werkt zelf! 

Activiteiten 
Naast de vele koffiemomenten en de Kids-
club, is Gerard begonnen met het organi-
seren van mannenavonden. Eén keer per 
maand komen, op een strandje in de buurt, 
nu zo’n 10 mannen uit de wijk bij elkaar. Ze 
ontsteken een kampvuur, barbecueën samen 
en hebben een gezellige tijd met elkaar. Het 
doel is elkaar beter te leren kennen en 
samen na te denken over levensthema’s. 
Daarbij komt het geloof in God ook vaak ter 
sprake.  
 
Ook hebben we een uitje voor jong en oud 
georganiseerd. De oudste deelnemer is rond 
de 80 jaar en de jongste 1, dus het 
gezelschap was zeer gemêleerd. We gingen 
naar een eiland in de Schweriner See, waar 
we heerlijk gezwommen, gewandeld en 
geluierd hebben. Het weer was erg goed, net 
als de sfeer.   
 
Gebedsverhoring 
Meermaals hebben we opgeroepen tot 
gebed voor meer teamleden. En God hoort! 
Een jong stel, Julian en Rebekka uit 
Duitsland/Zwitserland, heeft een paar maan-
den bij ons meegewerkt en heeft besloten te 
blijven. Ze zullen in deeltijd werken, 
aangezien ze nog een opleiding doen. 
Daarnaast heeft een Duitse vrouw, Lydia, 
zich ook georiënteerd en besloten om bij ons 
te komen wonen en werken. Zij heeft al tien 
jaar ervaring met gemeentestichtingswerk in 
het noordoosten van Duitsland. Dat deed ze 
op het eiland Rügen. Uiteraard is dit alles in 
overleg en gebed gegaan. We zijn heel erg 
dankbaar voor deze ondersteuning en zien 
naar hun komst uit. Dit kan nog een aantal 
weken duren, doordat er allerlei praktische 
dingen geregeld moeten worden. Wilt u 
meebidden voor een goede aankomst en 
voor de komende tijd waarin teamvorming 
een groot thema zal zijn? In oktober zullen 
we een teamtraining volgen in Zuid-
Duitsland, georganiseerd door ECM.   
 
Aankoop gebouw 
Tijdens ons verlof hebben we in onze 
ondersteunende gemeentes verteld dat we 
een gebouwtje op het oog hebben wat we 
graag willen kopen. We zouden er graag een 
buurthuis van maken waar mensen naar toe 
kunnen komen voor goede koffie, 
gezelschap en waar men de mogelijkheid 
heeft Jezus te leren kennen. Ondertussen 
staan er al heel wat stoplichten op groen. Op 
het moment van schrijven ligt de bal bij de 
eigenaar van het gebouw om al dan niet 

Beste familie en vrienden, 

‘Wees over niets bezorgd, maar vraag in 
alle omstandigheden aan God wat u nodig 
hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal 

de vrede van God, die alle verstand te 
boven gaat, uw hart en gedachten in 

Christus Jezus bewaren.’ Bijbel,  
Filippenzen 4 vers 6 en 7.  

rijk gedekte en bezette tafels tijdens het paasontbijt 



Zonder tijdnood en zonder oordeel naar mensen 
willen luisteren, maakt voor veel mensen het verschil 
of ze zich openen of niet. Bid dat God ons Zijn vrede 

en rust in het hart legt om dit te kunnen doen.  

verlangt 
Schwerin   Lankow  

onverdeelde       aandacht  
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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. 

akkoord te gaan met de verkoop.  We 
bidden dat dit door mag gaan. Bid u 
daarvoor mee? Tegelijk willen we 
open proberen te staan voor een 
andere richting, mocht God dat willen. 
Bid dat we Hem vertrouwen en op 
Hem zien en niet op onszelf.  
 
Retraite GZB 
In juni waren we uitgenodigd op een 
retraite van de GZB in Albanië. Daar 
hebben we met de Europa-zendings-
werkers met elkaar nagedacht over 
het thema ‘Thuis’. Het Bijbelboek 
Ruth stond daar centraal. De kin-
deren hadden hun eigen programma, 
wat ontzettend leuk en goed was. 
Een goede week waarin het ook erg 
bemoedigend was om de verhalen 
van collega’s te horen en elkaar beter 
te leren kennen.  
 
Op zoek 
De zomertijd was heel rustig in 
Schwerin-Lankow. Veel mensen 
waren op zichzelf, veel kinderen 
waren binnen en het leek wel alsof de 
wijk een siësta hield. Wij waren er zelf 
ook een paar weken tussenuit. Het 
was goed om even afstand te nemen 
en te genieten van elkaar, van familie 
en prachtige natuur. Lankow is onder-
tussen wat ‘ontwaakt.’ De kinderen 
gaan weer naar school en Kinder-
garten en het normale ritme is er 
weer. Zelf zijn we op zoek op welke 
manier we het nieuwe seizoen 
beginnen, en dan met name waar het 
nieuwe dingen betreft. We zoeken 
naar een benadering om nóg meer 
met mensen in het leven van alledag 
in verbinding te kunnen staan en niet 
slechts  door activiteiten. We merken 
namelijk elke keer weer dat relatie 
met mensen ongelooflijk belangrijk is 
om ook de diepte in te kunnen gaan 

Gebed voor ons tijdens GZB-retraite 

Gerard, Janneke,  

Lisa, Aron, Lars & Lotte 

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 

en -naast ons leven delen- ook over 
Jezus te kunnen praten.   
 
StepRace – wij zijn erbij! 
Op zaterdag 8 oktober a.s. vindt de 
ECM Steprace plaats waarbij men 
rondes stept, die gesponsord worden. 
www.ecmnl.nl/steprace. Dit wordt 
jaarlijks door ECM Nederland georga-
niseerd. De opbrengst is voor het 
werk van ECM en de zendingswer-
kers, mede voor ons dus. Dit zal 
plaatsvinden in Diepenveen (bij 
Deventer). Mocht u interesse hebben 
om hieraan mee te doen of aanwezig 
te zijn, dan kunt u zich aanmelden via 
onze TFC (tfcdewit@gmail.com). Wij 
zullen zelf ook met ons gezin bij de 
StepRace aanwezig zijn.  
 
Groet 
Met ons persoonlijk gaat het goed. 
We vinden het fijn om hier te leven, 
hoewel we ook echt wel momenten 
kennen van ons ‘verloren voelen’. 
Onze Lotte groeit als kool. Zij lacht en 
zingt veel. Hier genieten we elke dag 
van. We wensen u en jou al het 
goede en Gods zegen!  
 
Hartelijke groet, 

mannenavond 

Onze mascotte Franzi vertelt  
op haar manier uit de Bijbel 

onze fiets met kinderzits voorop  
krijgt veel aandacht hier 
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