
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-politieke) 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. 

Groeten uit Praag!
Aan de Wolters-keukentafel: 
“Jongens – het is weer tijd voor de nieuwsbrief. Hebben jullie nog 
ideeën?” 
“Oh. Moeten we weer op de foto?”
“Nee, dat niet. Ik dacht meer aan dingen om over te schrijven?”
“Moeten we zelf schrijven?”
“Nee. Jullie hoeven niet speciaal op de foto. Jullie hoeven niet ergens 
over te schrijven, dat doen wij. We zoeken gewoon wat ideeën.”
“Over verlof?”
“Stond al in de vorige nieuwsbrief met Pinksteren.”
“Over de retreat?”
“Wat over de retreat?”
“Dat we zoveel lol hadden.”
“Iets meer inhoud misschien?”
“Zeg, kun je de pindakaas even doorgeven?”

Wilt u met ons danken voor een goede retraite en vakantie periode met ons gezin. 
Het was een periode van rust voor ons gezin, en we gaan weer het seizoen in met 
nieuwe energie.

Wilt u met ons bidden voor de ontwikkeling van het werk in Tsjechië. De eerste 
gesprekken bieden mooie perspectieven, en we zien uit naar het vervolg. Maar 
bovenal is het ons gebed dat we Gods hand mogen zien in het werk dat we doen 
en dat Hij ook dit proces leidt. 

Wilt u met ons bidden voor Network Praha. We zien Gods hand in de groei en 
ontwikkeling van de gemeente en verlangen naar een werkelijke doorbraak van 
de Heilige Geest. Wilt u bidden dat het zaaien van Gods Woord ook mag leiden tot 
veel vrucht en de doorbraak van Zijn koninkrijk.

Wilt u met ons bidden voor de politieke en maatschappelijke situatie in Tsjechië. 
Vlak voor de zomer vonden de grootste protesten plaats sinds het einde van het 
communisme en de regering staat onder druk. We hopen dat het rustig blijft, maar 
de situatie vraagt wel om een oplossing vanuit de politiek.



Op retreat in Albanië
Eind juni reisden vrijwel alle zendingswerkers van de GZB in Europa af 
naar Albanië. Daar ontmoetten we elkaar als collega’s – in veel gevallen 
voor het eerst. En ja: Jesse en Chaja hadden er inderdaad veel lol met alle 
andere kinderen die in zoveel opzichten in dezelfde situatie verkeren als 
zij. In tegenstelling tot de competitieve sfeer bijvoorbeeld op school, was 
er onderling onvoorwaardelijke acceptatie. En wat is dat goed voor onze 
tieners!
Een belangrijk onderdeel van het programma bestond uit de ‘share and 
prayer’ – een moment waarop we de tijd namen om elkaar als collega’s 
te vertellen over onze leefsituatie, het gezin, de uitdagingen in werk en 
cultuur. We hoorden niet alleen indringende verhalen uit Albanië, Duits-
land, Kosovo en ook hoopvolle vooruitblikken van collega’s die vlak voor 
de zomer vertrokken naar Bosnië en Bulgarije. Maar ook baden voor elkaar 
en droegen we elkaar op aan onze Hemelse Vader. Daarnaast vulde de tijd 
zich rap met georganiseerde en ongeorganiseerde gesprekken over werk, 
kerk en geloof op de verschillende plaatsen waar we leven.
Een ander hoogtepunt was de gezinsdienst die we met en voor elkaar 
organiseerden in het kleine orthodoxe kerkje in het dorp. Daar zongen uit 
‘op Toonhoogte’ staande voor de eeuwenoude iconen. Een paar mannen 
uit de het dorp kwamen binnenlopen en ze waren ontroerd. De kerk werd 
namelijk al lange tijd niet meer gebruikt en nu werd er weer gezongen tot 
Gods eer! Zo werden we allemaal ook weer bepaald bij onze roeping en 
opdracht, om op al die plekken in Europa het Evangelie te verkondigen.

Focus op Praag
Vanwege het Focusproject in de Joriskerk in Amersfoort, zijn we een brief-
wisseling gestart met de gemeente. De vragen die dit project oproept in de 
gemeente en de uitdagingen van het leven in Praag wisselen we met elkaar 
uit. Deze worden bij de weekbrief van de Joriskerk gepubliceerd en op onze 
website: www.gzb.nl/woltersinpraag.

Nadenken over de toekomst
In het afgelopen voorjaar zijn we samen met de GZB en de partners in Praag 
een proces gestart om na te denken over de toekomst van we het werk dat we 
gezamenlijk uitvoeren in Tsjechië. In de eerste gesprekken daarover zijn een 
aantal piket-paaltjes geslagen die richting geven aan de verdere gesprekken.
Twee gebieden in het kerkelijk werk komen naar voren: gemeente-stichting 
en –vernieuwing, en die hebben eigenlijk heel veel met elkaar te maken. In 
veel kerken leeft een verlangen om weer een vitale gemeenschap te worden 
die omziet naar mensen en de wereld. Dat zelfde verlangen drijft velen er ook 
toe om nieuwe gemeentes te stichten, op plaatsen waar nog geen kerk is. 
Daarnaast willen we ook een nieuwe generatie betrekken bij deze ontwik-
kelingen. Jonge mensen in de gemeentes die we door discipelschap mogen 
voorbereiden op een taak in de kerk of daarbuiten. Maar ook een nieuwe 
generatie van mensen die nu nog niet betrokken zijn. 
In het najaar vervolgen we deze gesprekken samen met Nederlandse partners 
en we hopen dat hier een goed plan uit rolt voor toekomstig werk in Tsjechië. 
Omdat we ernaar verlangen het Koninkrijk hier te zien groeien.


