Elly en Rikkert

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,
‘Wie geht’s?’ Een vraag die we in Nederland
vaak aan elkaar stellen en die meestal wordt
beantwoord met ‘goed.’ Hier in Schwerin kan
men niet zo veel met deze vraag, want het is
meestal niet allemaal goed. Maar dat ga je
ook niet zomaar allemaal vertellen. Eerst het
vertrouwen winnen. Dan vertelt men
langzaamaan wat over zichzelf. ‘Hoe gaat
het?’ wordt ook vaak aan ons gevraagd.
Graag laten we u dit door middel van deze
nieuwsbrief weten.
Goed!
We zijn erg blij dat we bovenstaande vraag
toch echt met ‘goed’ kunnen beantwoorden.
We zijn hier al weer bijna vijf maanden en we
kunnen oprecht zeggen dat we ons plekje en
onze draai gevonden hebben. Onze woning
bevalt erg goed. Daarnaast voelen we ons
thuis in de gemeente en we hebben
ondertussen redelijk goed contact met onze
buren. Verder hebben we onze dagelijkse
bezigheden en we zijn zonder haast op zoek
naar onze vaste werkplek. We voelen ons
gezegend met lieve mensen om ons heen en
we zijn hier ontzettend dankbaar voor.
Kanttekening is wel dat de afgelopen maanden voor onze Lisa niet altijd gemakkelijk
waren. Zij heeft flink last gehad van het feit
dat ze haar vriend(innet)jes, juf en familie los
moest laten en hen niet meer (zo vaak) zag.
Dit uitte zich vooral in slecht slapen en
huilbuien. Tegelijk vindt ze het hier ook heel
erg leuk, wat maakt dat ze overdag gelukkig
niet in zak en as zit. We proberen haar als
ouders hier zo goed mogelijk in te begeleiden en haar ook de ruimte te geven om
haar gevoelens te uiten. Aron en Lars worden ook echt groot; we genieten elke dag
weer volop van hen en we zijn dankbaar dat
het goed met ze gaat. Duits leren gaat ook
best snel. Deze maand zijn Lisa en Aron
gestart in de Kita, de dagopvang. Daar
pikken ze ontzettend snel de taal op. Thuis
geeft Janneke Lisa Nederlandse les. Na de
zomervakantie sluit Aron zich hier ook bij aan.

Openingsfeest Patchworkcenter

Conferentie
In april zijn we een week met ons hele gezin
op een conferentie van ECM geweest. Elke
twee jaar wordt deze conferentie gehouden
en komen alle medewerkers van ECM uit
heel Europa bij elkaar.
Naast lofprijzing, bijbelstudies en ontmoeting
gingen we als zendingswerkers aan de slag
met wat we aan het doen zijn en of de focus
nog goed is. Het was heel fijn om hierbij
aanwezig te zijn, om mensen te spreken en
van elkaar te horen hoe God aan het werk is
in Europa. Gebed is de sleutel van zending
en we mogen op God de Rots vertrouwen.
Patchworkcenter en Kindertafel
Twee dagen in de week zijn we aanwezig bij
de Kindertafel. We ontmoeten hier veel
jongeren die thuis nauwelijks welkom zijn,
omdat ouders geen tijd en aandacht aan hun
kinderen willen en/of kunnen geven. Vaak
zijn alcohol, drugs of seks met verschillende
partners aan de orde van de dag, met alle
gevolgen van dien. Deze jongeren kunnen bij
de Kindertafel eten en huiswerk maken of
lekker ontspannen. Ze komen hier dan ook
graag. We proberen er voor ze te zijn en hen
te helpen voor zover we kunnen. Momenteel
zijn we alleen wel ernstig op zoek naar vaste
medewerkers, omdat het nu van 3 personen
afhangt en dat is te weinig.
Eens per week zijn we ook een dag in het
Patchworkcenter, een buurtcentrum in een
achterstandswijk van Schwerin. Dit gebouw
is in anderhalf jaar totaal gerenoveerd door
een team van ECM-medewerkers, samen
met de bewoners van deze wijk. Eind april
werd het centrum officieel geopend. Dit was
een grote mijlpaal en er was dan ook een
groot feest. In dit buurthuis is iedereen
welkom voor een praatje. Een kop koffie en
een warme maaltijd wordt er tegen een
minimale kostprijs verstrekt.. Hier praten we
met de mensen, spelen we met de kinderen
en zijn we aanwezig om te oefenen met onze
eigen taalstudie en leren we van de cultuur.
Gebedsdag
Eind mei hadden we met alle ECMmedewerkers uit noordoost Duitsland een
gebedsdag in Schwerin. Het was fijn om
elkaar te ontmoeten, verhalen uit te wisselen,
zorgen te delen en dankbaar te zijn voor
zegeningen. We hebben met elkaar gebeden
en gedankt en God de eer gegeven. Het is
bijzonder om te merken hoe goed het is om
dingen met elkaar te delen en dit bij God te
brengen. Het geeft verbondenheid en
bemoediging.

European Christian Mission
juli 2018

Jezus, open mijn ogen, Leer mij de mensen te zien
zoals U ze ziet uit de hoge, U bent de Heer die ik dien
Om Uw liefde te geven, aan wie met mij leven
Leer mij de mensen te zien

verlangt

Duitsland

vriendelijkheid

Contacten leggen en daarbij vriendelijkheid tonen,
oprechte interesse hebben en een open blik. We merken
dat mensen dat verwonderd. Op deze manier hopen we
iets van Jezus’ vriendelijkheid te laten zien.

Dank- en gebedspunten:
• Bid voor een goed zomerkinderkamp dat georganiseerd wordt in juli. Veel
kinderen die hier aan deelnemen kunnen niet op zomervakantie omdat het
geld ontbreekt of ouders niet willen. Bid dat deze kinderen geraakt worden
door Gods liefde.
• Bid voor een goede start op de KITA voor Lisa en Aron.
• Dank God voor de grote betrokkenheid die we ervaren van zoveel mensen
uit Nederland.

GZB-reis in FeG in Schwerin

Terugblik
Terugkijkend zijn we blij met zoveel
mooie momenten in de afgelopen
maanden. We zien hierin Gods hand
en bescherming. We danken u voor
uw betrokkenheid en vragen u te
(blijven) bidden en danken voor ons
en ons werk. We wensen u Gods
zegen en liefde toe.
Fijne zomervakantie! Hartelijke groet,

Gebedsdag

Gerard, Janneke,
Lisa, Aron en Lars

Bericht van de TFC:
Het was even wennen dat Gerard
en Janneke niet meer mee
vergaderen. Maar we gaan door.
Op dit moment zijn we druk met het
opzetten van duurzame relaties met
de deelgenotengemeentes en het
voorbereiden van een aantal acties.
Daarnaast vraagt de Goudse
Winterfair 2018 alweer om voorbereidingen en we denken na over
hoe we de thuisgemeentes kunnen
blijven betrekken bij het werk van
Gerard en Janneke. Ontzettend
leuk om op deze manier de
achterban van Gerard en Janneke
te kunnen vertegenwoordigen!

COLOFON

Aron leert Duits met memory op de computer

GZB-reis
Half juni was er een groep van de
GZB op reis in Berlijn, Rostock en
Schwerin. Gerard mocht deze groep,
samen met Niek Tramper en Gerrit
van Dijk, begeleiden In Schwerin
heeft de pastor van onze gemeente
verteld over de ontwikkeling van de
Freie evangelische Gemeinde in al
die jaren. Over het atheïsme dat er
zoveel is, maar dat er toch ook
geestelijke lichtpuntjes waren én zijn.
De groep heeft in het Patchworkcenter gekeken en bij de Kindertafel.
Wij hebben verteld over onze
bezigheden.

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

Lofprijzing tijden de conferentie van ECM

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.

