
De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Har-
telijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot 
uitdrukking brengen door een gift over te maken voor het werk van de familie 
Wolters op IBAN NL31INGB0006148777 t.n.v.  Thuisfrontcommissie Wolters. 
We zijn dankbaar voor uw onmisbare steun!
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Gebedspunten

...verandering in de Tsjechische maatschappij!
Leendert en Nelleke Wolters zijn in maart 2013 door de Sint Joriskerkgemeente en de 
GZB uitgezonden naar Praag. Sinds september 2015 zijn ze kerkplanters bij Network 
Praha. Ze zijn daarnaast verbonden aan de Evangelische Alliantie. Daar houden zij 
zich bezig met de ontwikkeling van een kerkstichingsproject, de week van gebed, en 
andere (socio-politiek) projecten. Het is hun verlangen dat christenen een verande-
ring teweeg zullen brengen in de Tsjechische maatschappij. Jesse en Chaja gaan naar 
Riverside School. Van hun werk en leven doen zij regelmatig verslag via de website: 
www.gzb.nl/woltersinpraag.

Het adres van Leendert en Nelleke, Jesse en Chaja Wolters: Vinohradská 1246/55, 
120 00, Praha 2, Vinohrady, Česká republika. 

Zending verbindt

Het mooie motto van de GZB heeft voor ons in de afgelopen maan-
den een nieuwe dimensie gekregen. Zending verbindt ons met de 
kerk in Tsjechië, maar ook breder: in dit geval China. Onze voor-
ganger ging er op bezoek om te vertellen over hoe wij Network 
Praha opbouwen vanuit discipelschap en onze materialen werden 
vertaald naar het Mandarijn. En sindsdien bidden we voor elkaar.
In 2016 deden zo’n 90 Chinese christenen een asielaanvraag in Tsje-
chië omdat ze vrezen voor vervolging in hun thuisland. De meeste 
aanvragen werden dit jaar afgekeurd, en gezamenlijk kwamen de 
kerken in verzet. Half oktober was er een grote demonstratie ter 
ondersteuning van deze groep. Twee uit deze groep leven mee met 
Network, en wij met hen: biddend willen we om hen heen staan.

Wilt u met ons bidden voor de Chinese Christenen die in Tsjechië een vei-
lige plek zoeken, waar ze zonde vervolging hun geloof in Jezus kunnen 
belijden. Bid voor kracht voor hen in de procedure en bid dat de oproep 
van de Tsjechische kerken gehoord mag worden.

Wilt u met ons danken voor Jesse en Chaja en de start van hun nieuwe 
schooljaar. Het gaat goed met hen ook al blijft het leven als puberende 
third-culture-kids een uitdaging. Wilt u bidden dat God hen verder leidt in 
hun jonge leven.

Nelleke en Leendert hebben allebei diverse missionaire contacten, men-
sen met wie ze koffie drinken en gesprekken voeren. Wilt u bidden voor 
deze mensen en voor mogelijkheden om te getuigen van Jezus en Zijn 
Koninkrijk.

Wilt u met ons danken voor de ontwikkelingen in Network Praha, de ver-
kiezing van ouderlingen en de groei van de missionaire gemeenschappen.



Witgepleisterde graven

Vandaag had ik een afspraak om half acht bij bakker Paul. Immer aan de 
late kant, half acht is nogal vroeg, haastte ik me langs de tramreizigers, en 
rende langs mijn favoriete straatkrantverkoopster. Zij is een echte Tsjechi-
sche vroege vogel. Ik ben geen Tsjech, en nog minder een vroege vogel. 
De straatkrantverkoopster wenste me desalniettemin een goede morgen 
en hield hoopvol haar krantje naar me op. Ik warrigde iets over dat ik geen 
contant geld had en dat ik haar krant niet kon kopen. Maar ik had wel mijn 
bankpas, dus ik bood haar aan op de terugweg koffie te brengen als ze dat 
wilde. Dat wilde ze: ”Een americano met melk en zonder suiker. En koop 
een grote.” Ik grijnsde toen ik doorliep. Je kan maar beter duidelijk zijn 
over wat je wilt. Na mijn afspraak kocht ik dus een grote koffie en bracht 
haar die. Wat voelde ik me toch goed over mezelf.

Ik baalde ervan. Ik zag ineens waar Jezus het over had in Mattheus 23, als 
Hij de farizeeën witgepleisterde graven noemt. Mooi aan de buitenkant, 
met een knekelbende aan verkeerde motieven van binnen. Geen leuk 
plaatje om jezelf in te herkennen. Op die manier is liefdadigheid er vooral 
voor de gever en niet voor de ontvanger. Tim Keller zei in een preek over 
de verloren zoon zoiets als: “We moeten ons even vaak bekeren van de 
verkeerde dingen, zoals de jongste zoon, als van het doen van de juiste 
dingen met de verkeerde motieven, zoals de oudste zoon.” Een kwestie 
die me nu al langere tijd bezighoudt. Je moet doen wat juist is. Maar wat 
als je het goed doet met verkeerde motieven? Moet je wachten tot je mo-
tieven kloppen voordat je het goede doet? Uiteraard niet. Als iedereen 
alleen nog maar doet wat moet als de beweegredenen juist zijn, zouden 
er doden vallen, denk ik. Ik blijf dus maar koffie kopen voor de straatkrant-
verkoopster als dat zo uitkomt. Met Gods hulp zal ik dan op een dag van 
mijn overvloed delen met mijn naaste, omdat ik met ontferming bewogen 
ben, en niet omdat ik me dan zo goed over mezelf kan voelen.

In onze vorige nieuwsbrief meldden we 
dat er verlenging van onze uitzending 
is. Dat betekent dat we in het voorjaar 
van 2019 niet terug komen, maar met 
verlof. Huisvesting hebben we gelukkig 
al gevonden en de eerste presentaties 
staan al gepland. Vanaf 6 tot en met 28 
april zijn we in Nederland, en daarvan 
zijn we de eerste twee weken beschik-
baar voor presentaties, workshops of 
een andere ontmoeting. Voor een af-
spraak kunt u contact opnemen met 
Anneke Kardol, e-mail cenf@gzb.nl of 
tel. 0343-701010.


