Lieve familie, vrienden en belangstellenden,
“Danke, für diesen neuen Morgen. Danke,
für diesen neuen Tag......und noch
etwas…“. Zo gaf onze buurman te kennen
dat hij dit bekende christelijke liedje nog
kende van vroeger. We hadden onze
buren uitgenodigd om bij ons te komen
eten. Ze namen dit aanbod graag aan en
het was erg gezellig. Ze luisterden
geïnteresseerd naar ons gebed voor het
eten en kenden dus zelfs een christelijk
liedje dat we aan het eind van de maaltijd
dan ook met elkaar zongen.
Langzaamaan merken we dat God de deur
naar deze mensen steeds verder openzet.
Heel bijzonder hoe en dát God werkt.
Tegelijkertijd blijven deze (en andere) buren
structureel in onze gebeden terugkomen en
vertrouwen we erop dat God in hen en ons
blijft werken.
Plek FeG?
We willen u meenemen in het veranderingsproces dat onze gemeente doormaakt. De
Freie evangelische Gemeinde (FeG) is sinds
25 jaar gevestigd in de binnenstad. Nu heeft
de eigenaar echter aan gegeven dat we het
pand moeten verlaten, omdat hij het niet wil
laten saneren. Dit is echter dringend
noodzakelijk. Daarnaast is er ook een mooie
reden dat het huidige pand niet meer
toereikend is, namelijk de gestage groei naar
zo’n 75 bezoekers per dienst. Kortom, we
moeten op zoek naar een ander gebouw.
Dan begint er een interessant hoofdstuk,
want waar willen we als gemeente in de stad
aanwezig zijn? Wie zijn we als gemeente?
Wat zijn onze verlangens op missionair
gebied? Hoe kunnen we als gemeente naar
de mensen in Schwerin gaan om ze Jezus’
liefde te laten zien?
Gerard heeft samen met onze pastor en één
van de oudsten een gesprek gevoerd met de
viceburgemeester over de vraag waar wij de
stad vanuit hun perspectief kunnen dienen.
Dit initiatief werd gewaardeerd en hij kwam

met de gemeente bidden en avondmaal vieren

met enkele opties, die we nu aan het
onderzoeken zijn. Wilt u meebidden dat we
de plek vinden waar God ons als gemeente
hebben wil?
Waar staan wij?
In de periode tussen onze aankomst hier en
de zomervakantie, hebben we de focus
gelegd op het ‘landen’, wennen, taalstudie en
vooral een plekje vinden als gezin in een
nieuwe stad in het buitenland. Dit was een
goede tijd. De tijd na de zomervakantie zijn
Lisa en Aron volledig gestart op de
Kindergarten, waar ze het ontzettend naar
hun zin hebben. Wij zijn nog steeds bezig
met taal- en cultuurstudie, werken bij de
Kindertafel en het Patchworkcenter en
nemen de tijd voor onze oriëntatie: waar
hopen we over een half jaar ‘vast’ te werken?
Waar wil God ons hebben? We bidden hier
veel voor, maar zijn ook praktisch aan het
onderzoeken. We bezoeken allerlei projecten
en gemeenten in Noordoost-Duitsland. Daar
horen we prachtige verhalen van enthousiaste mensen die iets van Jezus’ liefde
willen laten zien aan de wereld om hen heen.
Dat is erg bemoedigend. We doen daar ook
veel ideeën op die wellicht later bruikbaar
kunnen zijn. De zoektocht naar een
toekomstige ‘vaste’ werkplaats richt zich op
dit moment op drie opties:
a) Het begeleiden van de gemeente in het
missionair aanwezig zijn rondom de
nieuwe locatie.
b) Gemeentestichting in een achterstandswijk als dochtergemeente van de FeG. En
als derde
c) Missionair werk binnen een gemeente in
een andere stad, die zich eveneens in
een veranderingsproces bevindt.
Allemaal interessante mogelijkheden en
puzzelstukjes. We zijn nog steeds erg
enthousiast om hier te wonen en te werken,
maar we zijn ondertussen ook razend
benieuwd wat God met ons voor heeft. We
blijven, vol vertrouwen op God, de
puzzelstukjes verzamelen totdat het plaatje
rond is.
Stil zijn en luisteren
Het gebed lééft in de gemeente en dat is erg
mooi om te zien. Het is juist zo belangrijk in
een tijd van verandering. Wat we merken is
dat er veel gevraagd wordt aan God. We
merken ook steeds meer dat het zo
belangrijk is de stilte te zoeken in gebed, om
God de ruimte te geven om te spreken. Zijn
we dan ook bereid te luisteren naar alles wat
God te zeggen heeft? Ook als dat wellicht
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Dit land heeft nieuw geloof nodig,
zicht op een nieuwe wereld.
Zonder God hebben we niet de hoop
die in het leven werkelijk telt.
Dit land heeft vertrouwen nodig,
dat God er daadwerkelijk is.
Dat Hij tekenen en wonderen doet,
en dat Hij van mensen houdt.
Adonia (musicalorganisatie voor christelijke jongeren)

verlangt
Schwerin

onvoorwaardelijke

liefde

Zoveel mensen voelen zich niet geliefd, terwijl God hen zoveel
liefde belooft. Door vriendelijkheid te tonen en met de liefde van
Jezus naar mensen te kijken merken we dat God deuren opent.

Dank- en gebedspunten:

schilderen over Bijbelteksten door jongeren

straatfeest met eten, ontmoeting
en Bijbelverhaal

een andere richting betekent? Om
hier nog meer mee te oefenen willen
we in november met een aantal
gemeenteleden beginnen met het
thema ‘luisterend bidden.’ Acht
avonden gaan we de diepte in waar
het gaat over Gods stem leren
verstaan, bidden, danken en ook stil
zijn en horen wat God te zeggen
heeft. Over allerlei onderwerpen, ook
over de weg van de gemeente en
onze eigen weg. We zijn erg
nieuwsgierig hoe God hierdoor gaat
werken. Want we geloven dat Hij zal
spreken.
Jugendhauskreis
Elke vrijdagavond komen er drie á
vier jongeren bij ons thuis. We eten
dan met elkaar, kletsen wat, en ze
komen een beetje bij van een drukke
schoolweek. Ook behandelen we met
elkaar Bijbelse thema’s. Laatst
hebben we met elkaar geschilderd
rond bijbel- en liedteksten. Op die
manier konden ze vertellen wat deze
tekst voor hen betekende. Hier
kwamen mooie gesprekken uit voort.
Deze jongeren geven aan het best
moeilijk te vinden om christen te zijn,
omdat ze voor hun gevoel de enigen

zijn op bijvoorbeeld hun school. Door
middel van deze avonden willen we
hen bemoedigen en ze een plek
bieden waar ze hun vragen mogen
stellen en met elkaar kunnen sparren
over dingen die hen bezighouden. In
aanvulling op deze bijeenkomsten
starten we in november met Youth
Alpha, ook voor jongeren van buiten
onze gemeente. We hopen dat
jongeren zich door deze cursus
gesterkt voelen en gedragen door
God. Om op hun beurt weer een
lichtje te zijn.

Gerard, Janneke,
Lisa, Aron en Lars

COLOFON

we vierden Lars z’n verjaardag met vrienden
uit de gemeente en buren

• Dank dat de FeG in oktober haar 25-jarige verjaardag mocht vieren. Deze
mijlpaal werd gevierd met een dankdienst met lofprijzing, getuigenissen,
muziek, Gods Woord en veel mensen;
• Bid voor de jeugd, dat ze zich niet alleen voelen in hun geloof. Dat ze zich
door God gedragen weten en vrijmoedigheid mogen ontvangen om voor
hun geloof uit te komen.
• Bid dat we Gods stem mogen (leren) verstaan, zowel voor de gemeente als
voor ons eigen proces naar de juiste werkplek.

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

interkerkelijke openlucht-Gottesdienst

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.

