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Alweer een nieuwsbrief voor de maand 
december. Wat gaat de tijd toch snel! We 
hebben verjaardagen van kinderen gehad, 
Lotte die langzaamaan zelf gaat lopen, 
activiteiten die doorgaan, een team dat in 
ontwikkeling is. Het duizelt ons weleens. 
Soms moeten we even bewust stil gaan 
staan. Kijken wat er allemaal gebeurt en 
waar we mee bezig zijn. Door deze 
nieuwsbrief hopen we dat u een beetje 
een indruk krijgt wat er zoal gaande is.  
 
Team 
Een grote gebedsverhoring is de komst van 
drie nieuwe teamleden! Deze drie jonge 
mensen hebben allemaal het verlangen om 
mensen in Schwerin-Lankow van Jezus te 
vertellen, in woord en daad. In deze fase zijn 
we druk bezig met kennismaken, ver-
wachtingen uitspreken, kijken wat ieders 
draagkracht is en samen naar het werk en de 
toekomst kijken. Een intensieve, maar ook 
mooie tijd.    
 
Strijden voor gerechtigheid 
“Wij mannen willen toch stiekem wel een 
held zijn en strijden voor iets goeds, of niet? 
Waarvoor strijdt jij (of niet)?” Een vraag die 
Gerard, naar aanleiding van een stukje 
Bergrede, op een mannenavond stelde aan 
zo´n tien mannen die gezellig bij elkaar zaten 
rondom de barbecue. De meeste mannen 
weten dat Gerard vaak iets inhoudelijks 
inbrengt en dat vinden ze ook goed. Hier 
kunnen ze een goed gesprek voeren en 
worden ze serieus genomen. Vaak worden 
deze mannen in de wijk vreemd aangekeken. 
Maar bij Jezus niet, Hij omarmt hen en heet 
hen welkom! Bid u mee dat ze Jezus ook 
werkelijk zo mogen leren kennen en 
ervaren?   

Kerstfeest  
Op 17 december hopen we weer een 
openlucht kerstfeest te organiseren voor 
onze wijk. Vorig jaar hebben we dit voor het 
eerst gedaan. Dit was erg mooi en het werd 
goed bezocht. Dit jaar zijn de voor-
bereidingen al in volle gang. In verschillende 
teams bereiden we van alles voor: eten en 
drinken, kampvuur met brooddeeg en 
marshmallows, knutselwerkjes. Er wordt 
nagedacht over hoe het eruit komt te zien, 
over een cadeautje voor de kinderen, over 
eventuele coronamaatregelen, en nog meer. 
Natuurlijk laten we dit feest niet voorbijgaan 
zonder een boodschap. We studeren met de 
kinderen van de Kidsclub een musical in. Het 
thema is: Jezus´ onvoorwaardelijke liefde als 
allergrootste geschenk. Zo bereiden we met 
zo´n vijftien mensen dit feest voor en op de 
dag zelf komen er nog meer helpers bij. We 
zien er erg naar uit. God komt voor mensen 
van allerlei pluimage en heeft eenieder 
onvoorwaardelijk lief. Bid voor mensen, dat 
ze dit geloven!  
 
Aankoop gebouw 
Zoals al in eerdere nieuwsbrieven vermeld, 
hebben we al lange tijd een gebouw op het 
oog, midden in de wijk. Nadat we in een lang 
proces stapje voor stapje dichterbij kwamen, 
leek na de zomervakantie de aankoop 
opeens van de baan te zijn. Drie maanden 
moesten we bidden en wachten, maar… nu 
lijkt het dan toch te gaan lukken! Helaas 
kunnen we op het moment van schrijven nog 
niet officieel meedelen dat het rond is, maar 
mondeling hebben we al een toezegging. 
Reden voor een feestje! Bidt u mee voor de 
laatste horden en tegelijk de openheid om 
Gods stem te verstaan en Zijn wil te blijven 
doen? We houden u uiteraard op de hoogte 
zo gauw er meer nieuws is, bijvoorbeeld via 
de sociale media, zie de colofon. 
 
Retraite ECM-NL 
Afgelopen oktober waren we een week op 
een retraite van ECM-Nederland. Samen met 
onze Nederlandse ECM-collega´s hebben 
we veel gereflecteerd, gedroomd en ook 
‘geboomd’ over dingen die we in de praktijk 
tegenkomen. Daarnaast stonden geestelijke 
input en ontspanning centraal. Ook voor de 
kinderen was er een eigen programma. Het 
was een volle, maar goede week.  
 
ECM StepRace 
Voorafgaand aan deze retraite was er de 
ECM StepRace. Gerard en Lisa hebben 
samen vijftig km gestept. Echt heel knap! 

Beste familie en vrienden, 

'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb 
elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, 
zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan 

jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien 
dat jullie mijn leerlingen zijn.'  

 
Johannes 13 vers 34 en 35 

Gerard en Lisa tijdens de ECM StepRace 



Niet de deur dichtgooien bij onenigheid, maar 
liefdevol en met genade op de ander reageren.  
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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 IBAN:  NL91 INGB 0690 
7624 45 t.n.v. GZB o.v.v. “fonds G&J 
de Wit”   Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar. 

Alle deelnemers (ca. vijftig) hebben 
ruim €20.000,- bij elkaar gestept. Dit 
bedrag wordt onder de diverse doelen 
en projecten verdeeld. Aan alle 
gevers die ook ons gesponsord 
hebben: heel erg bedankt!  
 
Samen op weg 
In de week van 10 januari zullen 
vertegenwoordigers van ECM, GZB, 
FeG (ons kerkverband) en zendings-
werkers in Schwerin samenkomen. 
Met elkaar willen we ontdekken hoe 
we in de toekomst nog intensiever 
kunnen samenwerken om het 
Evangelie in Noordoost-Duitsland 
bekend te maken. We zijn dankbaar 
voor de partnerschappen die er al zijn 
en zien uit naar wat er nog meer 
mogelijk is.  
 
Lijstje.nl 
Soms krijgen we de vraag hoe 
mensen, naast gebed, concreet kun-
nen meeleven met ons en ons werk. 
We hebben daarom een verlanglijstje 
aangemaakt op www.lijstje.nl/
schwerin  met daarop wat dingen die 
we zelf kunnen aanschaffen, maar 
waarbij mensen persoonlijk of als 
groep/gemeente een praktische gift 
kunnen doen. We zijn nog altijd heel 
blij met de giften van vorig jaar: een 
vuurschaal, fleecedekens, softballen, 
kledingrekken en nog veel meer. Dat 
heeft ons en onze buurtgenoten heel 
erg verrast en verheugd. Fijn dat er 
ook op deze manier meegeleefd 
wordt. Heeft u interesse? Neem een 
kijkje op de website. Heeft u vragen 
hierover? Neem gerust contact op 
met onze thuisfrontcommissie: 
tfcdewit@gmail.com 

Ons team! Inclusief twee buren.  

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 861  
7400 AW  
Deventer  
0570-637537  
ecmnl@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 

 God deelt in Jezus zijn onvoorwaar-
delijke liefde uit. Laten we er met 
elkaar telkens weer voor kiezen om 
lief te hebben, omdat Jezus dat ook 
deed en ons eerst liefhad.  

 
Een liefdevolle kerst en gezegend 

nieuw jaar gewenst!  

Ook in de herfst gaat het  
koffieuurtje buiten gewoon door 

ouders knutselen met plezier  
voor het kersttheaterstuk 

Antoinette 

TFC: Even voorstellen…  

Ik ben Antoinette Baaijens, getrouwd met Aart-Jan en moeder van Rutger, Mirt-

he en Sophie.  Ik geniet graag van de natuur. Van buiten zijn krijg ik energie. Of 

het nu een wandeling is of een mooi rondje op de racefiets. Ik ben sinds 2001 

lid van de Sint-Jansgemeente in Gouda, waar we ons thuis voelen. Sinds eind 

2021 ben ik gaan meedraaien in de thuisfrontcommissie. Ik ben een doener en 

help graag mee met de praktische zaken die geregeld moeten worden in de 

TFC. Zo hoop ik de komende periode een steentje bij te dragen aan het mooie 

werk dat Gerard en Janneke in Schwerin verzetten. Erg leuk om bijvoorbeeld 

mee te helpen aan de voorbereidingen van de winterfair op 16 en 17 december 

2022 in de St. Jan te Gouda. Samen met veel vrijwilligers zetten we de schou-

ders er weer onder om de winterfair tot een succes te maken. Om als gemeen-

te de deuren open te zetten en gastvrij te zijn voor mensen in Gouda en soms 

ver daarbuiten. En tegelijk mooi om hiermee ook voor onder andere Gerard en 

Janneke weer extra middelen op te halen. Ik heb er zin in! 

Postbus 28  
3970 AA    

Driebergen  
0343-512444  

info@gzb.nl 
www.gzb.org 
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