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Wijs mij de weg naar Bethlehem, 
mijn Koning tegemoet. 

Als nergens anders plaats meer is, 
leid mij dan naar U toe. 

Toon mij hoe U Verlosser bent 
als Koning zonder kroon. 

U heeft Uw rijkdom afgelegd: 
zo bent U Mensenzoon. 

              (Sela)  

Kidsclub 
“Wat jammer zeg, dat we nu  

geen Kidsclub hebben!”  
Eén van de reacties van een buurkind nu we 
een maand lang geen kinder- en jeugd-
activiteiten hebben mogen organiseren 
vanwege Covid-19. Jammer vinden wij het 
ook zeker, want wat een plezier hadden we 
elke zaterdagmorgen. We merkten dat er 
langzaamaan steeds meer kinderen en 
ouders op af komen. Een hoogtepunt was 
een Kidsclub met zo’n 25 mensen. Door 
sponsoring hebben we een grote tent kunnen 
kopen, voorzien van banken en tafels. Dit 
betekent dat we de Kidsclub en hopelijk nog 
andere activiteiten in de open lucht zullen 
organiseren. Gelukkig zijn we voor wat be-
treft het weer daarin tot nu toe erg gezegend. 
Het grote voordeel hiervan is, is dat het 
laagdrempelig is om eens een kijkje te 
nemen. Ook is het openbaar wat we doen. 
We verstoppen ons en onze boodschap niet. 
Nu maar afwachten wanneer we de Kidsclub 
weer kunnen starten… 
 
Klachten 
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat we 
een klacht hadden ontvangen van een 
anonieme buur. Daar is het niet bij gebleven, 
want hierna zijn er nog wat klachten geko-
men. Ook is bij de woningbouw geklaagd. 
Het ging dan vooral om het zingen tijdens de 
Kidsclub. Men wil niet ‘bekerkt’ worden. We 
hebben goed nagedacht hoe we hiermee om 

moeten gaan, want alle klachten zijn 
anoniem gedaan. Maar toen onze buurman -
een trouwe vriend en helper bij de Kidsclub- 
persoonlijk een vervelende brief in de bus 
kreeg, hebben we besloten we om de 
Kidsclub op een andere plek te gaan 
organiseren. Daar kwam de aanschaf van de 
grote tent bij. Voorheen vond De Kidsclub 
altijd plaats bij onze flat, waar de tent ook 
niet zou passen We hebben toestemming 
van de gemeente om een grasveld iets 
verderop voor een half jaar te gebruiken. 
Daar zijn we erg dankbaar voor. Een 
bijkomend voordeel is dat het aan een 
doorgaande weg ligt waardoor de Kidsclub 
meer bekendheid krijgt. We bidden nog altijd 
dat we in gesprek mogen komen met de 
klagers, zodat we onze goede bedoelingen 
uit kunnen leggen en ook hun verhaal 
kunnen horen.   
 
Donkere tijden 
De maanden november en december zijn 
voor veel mensen hier in Lankow erg donker. 
Natuurlijk letterlijk, doordat de dagen korter 
worden. Om 16.00 uur wordt het hier echt al 
donker, maar voor veel mensen is het ook 
donker door de strenge(re) Covid-19 
maatregelen. We worden geacht veel thuis te 
blijven, elkaar bezoeken mag, maar zo 
weinig mogelijk. En vooral oudere mensen 
lijden hieronder. Met grote spanning wacht 
men hier ook kerst af: mogen we dit met 
onze geliefden vieren? Kerstmis is hier hét 

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,  

Kidsclub 



In deze donkere tijd kijken veel mensen hier (letterlijk) vaak de 
grond. Daardoor zien ze veel drek en duisternis. Maar wanneer 
we Jezus’ licht laten schijnen, door vriendelijkheid, geduld en 

betrokkenheid, dan gaan de hoofden weer omhoog en komt er 
zelfs af en toe een glimlach tevoorschijn.  

verlangt 
Schwerin   Lankow  

lichtdragers 

We houden graag Nederlandse tradities in ere 

C
O

L
O

F
O

N
 

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. 

wel mogelijk? We overwegen nu om 
bij onze flat met een paar buren 
buiten kerstliederen te zingen en het 
kerstverhaal uit de Bijbel voor te 
lezen. We willen vragen of de overige 
buren dan op hun balkon willen gaan 
staan en dat we dan tegelijk een 
kaars aansteken, die we van tevoren 
uitdelen. Om zo te wijzen op het Licht 
van de wereld en de verbondenheid 
met elkaar te benadrukken. We 
hopen en bidden dat mensen geraakt 
worden door het Licht. Bidt u mee?  
 
Hoe nu verder? 
We krijgen nog wel eens de vraag 
hoe het met Aron gaat. Met Aron gaat 
het goed. Zijn hand is weer helemaal 
genezen. Eens per jaar krijgt hij een 
algehele check om te kijken of er niet 
nog meer vetbulten groeien. Maar dat 
is tot nu toe niet het geval. Daar zijn 
we erg dankbaar voor.  
 

We zijn ook dankbaar te mogen 
vertellen dat we begin juni nog een 
klein de Witje verwachten! Het gaat 
tot nu toe heel goed met de 
zwangerschap. Lisa, Aron en Lars 
zijn helemaal blij dat ze nog een 

Gerard, Janneke,  

Lisa, Aron en Lars 

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 

broertje of zusje bij komt. De strijd om 
het geslacht is al losgebarsten ☺ 
Verder gaat het goed.  
 

Hoewel we onze familie en beste 
vrienden in Nederland best wel eens 
missen, voelen we ons hier thuis. We 
zijn wel erg benieuwd naar wat God in 
het komende jaar met Lankow en ons 
voorheeft. Juist omdat zoveel onzeker 
is in verband met Covid-19. Maar we 
blijven open staan voor Zijn ideeën en 
vertrouwen erop dat Hij ook in 2021 
doorgaat met Zijn werk, wat Hij hier 
begonnen is.   
 
Vielen lieben dank! 
We willen u echt heel erg bedanken 
voor uw steun in het afgelopen jaar. 
Op zoveel manieren is blijk van 
betrokkenheid gegeven. Dat heeft ons 
al meerdere keren stil gemaakt. We 
bidden en wensen u en onszelf een 
gezegende kersttijd toe, waarbij we 
oog mogen hebben voor de kwets-
baren om ons heen en voor hen die 
het verhaal van Jezus de Redder nog 
niet kennen.  
 

Ook wensen we u een gezond, 
liefdevol en gezegend 2021 toe!  

Uitje in de herfstvakantie met de buurt 

Van de thuisfrontcommissie  
Op 18 november hadden we voor 
de tweede maal als TFC een 
ontmoeting met de 
zendingscommissies van de 
deelgenotengemeenten. Er was 
een filmpje van Gerard en Janneke 
in Schwerin (‘1 jaar in Lankow’): 
een scherm vol betrokken mensen. 
Het was geweldig om opnieuw met 
elkaar kennis te maken, tips uit te 

wisselen, te bidden en te lezen en 
horen hoe God werkt. Hopelijk in 
2021 weer een fysieke ontmoeting! 

Kubb, een geliefd spel in onze buurt! 

grote familiefeest. Het is ondenkbaar dit alleen te moeten vieren. Wij merken zelf 
ook dat veel binnen zitten veel van ons vergt. Zeker in ons werk als leggers van 
contacten is dit soms echt even op de tanden bijten. Tegelijk proberen we onszelf 
en mensen om ons heen aan te moedigen een wandelingetje te maken of een 
bakje koffie te gaan halen. Voor veel mensen hier is het extra belangrijk wat 
daglicht en frisse lucht op te snuiven, omdat ze anders in een isolement dreigen 
te raken. Bid dat we onze contacten blijven onderhouden, ondanks de maatrege-
len en voor geloof dat God door ons en de maatregelen heen werkt.  
 
Kerstviering in Lankow 
Wat hadden we graag een open-air kerstviering willen organiseren in Lankow. 
Muziek, eten en drinken, kinderactiviteiten, vuurkorf en nog meer. Maar wat voor 
ons het belangrijkste was, is het vertellen van het echte kerstverhaal. Helaas 
mogen we niet zoiets groots organiseren vanwege strengere regels rondom Covid
-19. Dit is een hele teleurstelling, voor ons en ook voor de buren die mee wilden 
helpen met de organisatie. Maar we proberen meteen om te denken: wat is dan 
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