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Zelfs als er niets meer klopt,  
klopt het hart van God.  

God, die overwint, Hij is met ons. 
Dus laat de hoop niet los, 

los van wat er komt 
komt er redding, want God is met ons 

(LEV)  

“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.” Een quote uit onze 
vorige nieuwsbrief. Waar we toen schre-
ven over een nieuwe fase ingaan van vele 
ontmoetingen en gemeenschap, is er wel 
degelijk een nieuwe fase begonnen. Al-
leen niet zozeer een fase van ontmoe-
tingen. Zoals overal in de wereld laat de 
coronapandemie ook hier in Duitsland 
zijn sporen na. Ook in ons leven en werk. 
We willen hier wat over delen, zonder dat 
het een negatief verhaal wordt. Want 
ondanks de huidige situatie werkt God, in 
Nederland, in de wereld en in Schwerin-
Lankow.  
 
Koffiemomentjes buiten 
Bij het uitbreken van de coronapandemie 
besloot de Duitse regering om rigoureuze 
maatregelen te treffen. We mochten met niet 
meer dan twee volwassenen buiten zijn 
(gezinnen daargelaten), anderhalve meter 
afstand houden, mondkapjes op in de 
supermarkt en speeltuinen, scholen, opvang 
en veel winkels gingen dicht, Dit betekende 
voor onszelf een beetje een streep door onze 
plannen om veel buiten te gaan 
ondernemen, met als doel mensen bij elkaar 
te brengen. Dit was wel even een domper. 
Met een paar buren uit de flat hebben we 
goed contact. Met hen knappen we een 
tuintje voor onze flat op, wat erg waardevolle 
momenten zijn. Dit heeft een poosje stil 
gelegen, maar sinds een paar weken hebben 

we dat toch weer opgepakt, uiteraard op 
afstand. We merkten dat we allemaal 
behoefte hadden aan onze koffiemomentjes 
buiten. Daarnaast kunnen we juist nu extra in 
deze buren investeren. Gerard neemt voor 
drie buren die echt geïnteresseerd zijn in de 
Bijbel twee keer per week een gesproken 
WhatsApp-bericht op. Daarin gaat hij het 
Marcusevangelie door. Dit heeft al tot veel 
gesprekken en discussies geleid. Een buur-
vrouw zei: "Het is goed dat jullie dit doen, 
hierdoor wordt weer wat opgefrist wat ik heel 
lang geleden weleens gehoord heb."  Op 
deze manier investeren we dus niet direct in 
een grote groep, maar wat intensiever in een 
paar personen. Tijd maken voor deze lieve 
mensen en hun harten winnen, voor ons, 
maar langzaam ook voor Jezus. 
 
Argwaan 
Wat ons in persoonlijke gesprekken opvalt, is 
dat sommige mensen hier snel argwanend 
worden van de corona maatregelen. We 
hebben al meermaals gehoord en gelezen 
dat mensen bang zijn dat we nu terugkeren 
naar de DDR. Een angst voor machten die 
over ons beslissen, onze rechten afpakken 
en het slecht met ons voor hebben. Een 
onderliggende angst, onzekerheid en wan-
trouwen komt in deze tijd bij sommige 
mensen dicht aan de oppervlakte te liggen. 
In deze gesprekken proberen wij te wijzen op 
onze Rots die ook in stormen vast staat. Dat 
Gods hart klopt, ook al klopt er verder niets 
meer van. Dat vertrouwen op Hem ons vrede 
geeft, ook als de toekomst onzeker is.  

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,  

met buren scheppen we nieuw zand in de zandbak van het tuintje bij onze flat 



Wat biedt hoop als er zoveel in het leven onzeker is?  
Wat is waarheid als de nieuwsberichten elkaar continue tegenspreken?  

Wie neemt mijn angst en reacties daarop serieus?  
Lankow heeft behoefte aan betrouwbare liefde,  

een veilige schuilplaats in de storm van onzekerheid en angst.   

verlangt 
Schwerin   Lankow  

houvast 

Er worden heel wat hutten gebouwd thuis! 
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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. 

Levendig thuis… 
In deze tijd zijn onze kinderen elke 
dag thuis en moeten ze zich veel met 
elkaar vermaken. Dit betekende voor 
iedereen even omschakelen. Ze 
mochten namelijk niet (buiten) spelen 
met vriendjes en vriendinnetjes. We 
kunnen niet anders zeggen dan dat 
we door God gezegend zijn als gezin. 
Lisa en Aron hebben elkaar nog veel 
meer gevonden en spelen ontzettend 
leuk met elkaar. Natuurlijk plakken ze 
elkaar ook af en toe achter het 
behang, maar dat hoort erbij. Lars 
hobbelt lekker mee en geniet ervan 
dat hij lekker thuis mag blijven.  
 
…en soms diep ademhalen 
Wij als ouders genieten van deze tijd 
met het gezin. We merken dat we nog 
dichter naar elkaar toegroeien en 
ondernemen dingen waar we niet 
zoveel tijd meer voor namen. We 
hebben mooie gesprekken met de 
kinderen, ook over onze droom om 
een christelijke gemeenschap in 
Lankow te beginnen. De kinderen 
zetten dat meteen om in een 
uitnodiging aan de deur. (zie foto) 
Tegelijk moeten we soms echt diep 
ademhalen en bidden we om geduld. 
Soms voelen de dagen nutteloos en 
bevin-den we ons in de ‘we hadden 
zoveel kunnen doen’-stand. 
Herkenbaar wellicht voor velen van u. 
Er af en toe ook even alleen op uit 
gaan helpt ons erg. Ook om juist dan 
intensief Gods nabijheid te zoeken. 
Dingen weer in perspectief te zien.  
 
‘Dat zoiets nog bestaat’ 
We spraken een paar oudere 
buurvrouwen in de week voor Pasen. 
Ze gaven allemaal aan dat ze geen 
zin in Pasen hadden, omdat ze toch 
maar alleen zouden zijn vanwege het 
bezoekverbod. Dit raakte ons en we 
hebben spontaan wat acties opgezet. 
Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag 
hebben we met onze ‘vaste’ buren 
een aantal lakens beschilderd met de 
woorden "Frohe Ostern" en een ander 
laken met "Wir feiern..."  Op het laatst
-genoemde laken konden langs-
lopende mensen opschrijven, wat zij 
met Pasen vieren. Op paasmorgen 
hebben we de lakens om 6.00 uur 
aan de waslijn tussen onze en de 
tegenoverliggende flat opgehangen 
als verrassing voor de buren. Ook 
hebben we op Stille Zaterdag bij alle 
buren een bloem voor de deur gelegd 
met een bemoedigende paasgroet 
eraan. Op deze acties werd heel 

Gerard, Janneke,  

Lisa, Aron en Lars 

zo moeilijk is een gemeente 
 stichten toch niet... 

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 

paasgroet schilderen met buren voor buren 

positief gereageerd, onder andere 
door bedankkaartjes die wij later in 
onze brievenbus vonden. Eén 
buurvrouw schreef: "Ik ben positief 
verrast dat er nog zoiets bestaat..." 
Hopelijk helpen dit soort kleine 
initiatieven: als gezin aanwezig en 
zichtbaar zijn om het vertrouwen van 
mensen te winnen en hen daardoor in 
de toekomst makkelijker bij nieuwe 
initiatieven te betrekken.  
 
Hoe nu verder? 
Inmiddels hebben we Pinksteren 
alweer gevierd en wat is het dan 
bemoedigend om te merken dat de 
Heilige Geest ook (juist) in deze tijden 
werkt. Nu de maatregelen langzaam 
minder streng worden begint het te 
kriebelen om wat andere activiteiten 
te plannen. Een buurtbarbecue bij-
voorbeeld, uiteraard op gepaste 
afstand. Wie weet kunnen we in de 
zomervakantie iets moois organise-
ren, zoals een verkleinde vorm van 
een vakantiebijbelweek. Veel is nog 
onzeker. We gaan het zien. We 
bidden dat we mogen meebewegen 
met Gods Geest, elke dag weer. Want 
Hij waait door Lankow.  
 

Hartelijke groet, 

zonder masker niet meer de deur uit 
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