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Focus op Praag
Pinksteren!

De discipelen bijeen in de bovenzaal, biddend en wachtend met de 
deuren dicht. We kenen inmiddels dat gevoel, want het lijkt wel een 
Corona-lockdown. Maar op die eerste pinksterdag kwam de uitstorting 
van de Heilige Geest. En daar gingen ze, de apostelen, de straat op 
de wereld in met het Evangelie! En zo gaan bij ons ook de deuren 
voorzichtig weer open, zowel in Nederland als in Praag. En we bidden 
en verlangen naar een krachtige werking van de Heilige Geest als we 
opnieuw het Evangelie delen met de mensen om ons heen. We wensen 
u en jullie daar bij Gods kracht en zegen toe.

In deze nieuwsbrief groot nieuws over een nieuw project en dat onze 
uitzending DV zal worden verlengd tot 2025. God heeft in de afgelopen 
maanden zijn roeping voor ons in Tsjechië opnieuw bevestigd, en daar 
willen graag gehoor aan geven. Daarnaast blikken we terug op hoe 
Corona ons werk en leven beïnvloedde en vertellen we over de eerste 
mogelijkheden na de lockdown.

Normaal
Nog nooit was normaal zo bijzonder. Niet normaal eigenlijk. De deur uitgaan 
zonder mondkapje. Gewoon weer een winkel binnenlopen. Gewoon weer 
kleren mogen passen in een pashokje. Gewoon weer mensen ontmoeten. 
Tenslotte het meest verheugende, gewoon weer naar de kerk gaan. 
Weliswaar in een gymzaal, om er zeker van te zijn dat we een twee-meter-
dienst konden houden. Alles wat ik ooit toch wel vanzelfsprekend vond heeft 
nieuwe glans gekregen. Totdat we min of meer opgesloten zaten, was ik me 
er niet zo van bewust hoezeer we menselijk contact nodig hebben. We zijn 
als gemeenschapswezens geschapen, en toen dat sociale aspect wegviel, 
was er dat zeurende gevoel van verlangen naar een simpele ontmoeting 
met vrienden, liefst ook nog zonder de barrière van een mondkapje. Nu mag 
vrijwel alles weer en wat een feest. Dank u Heere, dat de quarantaine ons eraan 
heeft helpen herinneren, dat normaal eigenlijk iets is om ontzettend dankbaar 
voor te zijn.  
>> Meer over de Coronatijd in Praag: https://www.gzb.nl/zendingswerkers/
leendert-en-nelleke-wolters/blog/groeten-van-de-4-masketiers. 

Triade na Corona
Daar stonden we dan, in het plantsoen. Een beetje onwennig met ons 
maskertje halfstok en coffee-to-go in onze hand. De eerste triade na Corona. 
Bijna tien weken lang konden we elkaar niet ontmoeten, maar sinds half mei 
zijn ontmoetingen buiten weer toegestaan. En dus was het hoog tijd dat ik de 
mannen weer ontmoette.
Met z’n vieren op ’n bankje, of toch met meer afstand in een kringetje staan? 
Een Sint Bernardhond sjokt langs en snuffelt aan mijn tas. En wij snuffelen aan 
de mogelijkheden voor een twee-meter-triade. 
Het is raar in het plantsoen. Verderop worden de glasbakken geleegd en een 
man met een getatoeëerd gezicht loopt langs met zijn ontbijt. We zijn afgeleid, 
en toch is het goed elkaar weer te zien. En om samen te bidden! Met onze 
ogen dicht is het net of er geen twee meter tussen ons in is!
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Wij danken God voor de totstandkoming van het nieuwe programma en de 
verlenging van onze uitzending die dat met zich meebrengt. We bidden om 
Zijn zegen erover, en om de praktische invulling en uitvoering ervan. 

Dank met ons voor de mogelijkheden die er inmiddels weer zijn om elkaar 
te ontmoeten als kerk, in de diverse verbanden. Het is een vreugde om 
iedereen na zo lange tijd weer te zien en samen te zingen en te bidden 
tijdens de dienst. Ook de triades ontmoeten elkaar weer, en het stemt ons 
zo dankbaar.

Bid alstublieft met ons mee voor de financiële kant van onze verlenging. We 
hebben meer deelgenotengemeentes nodig en meer individuele donoren.

Bid voor nieuwe missionaire mogelijkheden in een post-Corona Praag. We 
hopen dat mensen door deze crisis aan het denken zijn gezet, dat ze zich 
realiseren dat we zelf niets in de hand hebben. Dat ze op zoek zullen gaan 
naar de Weg, de Waarheid en het Leven, en daardoor meer open zullen staan 
voor geestelijke zaken.

Gebedspunten

...verandering in de Tsjechische maatschappij!
Leendert en Nelleke Wolters zijn in maart 2013 door de Sint Joriskerkgemeente en de 
GZB uitgezonden naar Praag. Ze zijn verbonden aan de Evangelische Alliantie, waar 
zij zich bezighouden met de ontwikkeling van een kerkstichtingsproject, de week van 
gebed, en andere (socio-politieke) projecten. Daarnaast zijn ze sinds september 2015 
kerkplanters bij Network Praha Het is hun verlangen dat christenen een verandering 
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: Ovenecká 222/29, 
170 00 Praha 7, Bubeneč, Česká republika. 

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk 
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!

Een nieuw programma voor Tsjechië!
In de afgelopen maanden hebben we vanuit de GZB met kerkleiders in Tsjechië 
gesproken over vernieuwing van bestaande gemeentes. En ook onze ‘collega’s’ 
van IZB-Focus schoven aan. En het resultaat mag er zijn! De Tsjechische 
Evangelische Alliantie en de Církev Bratrská, ons kerkgenootschap, hebben 
plannen gemaakt om dit project voor kerkvernieuwing breder aan te bieden 
aan gemeentes. En de GZB gaat dat ondersteunen. Wij zijn persoonlijk heel 
blij met deze ontwikkelingen. Het betekent dat we voor de komende periode 
nieuwe scherpte krijgen in ons werk hier in Tsjechië, want natuurlijk blijven we 
graag betrokken bij de uitvoering van dit programma. Dat betekent dus ook 
een verlenging van onze uitzending voor de periode 2021-2025 en we hopen 
dat u ons daarbij wilt blijven steunen met uw gebeden en financiën.
En tenslotte betekent dit, dat we nog meer langszij komen in de uitdagingen 
voor de kerk in Nederland. En dat is van meet af deel van onze roeping geweest 
toen we naar Praag verhuisden, omdat we geloven dat gemeentes in Tsjechië 
en Nederland voor dezelfde grote uitdagingen staan. En dus mogen we samen 
bidden, dat de Heilige Geest ons leidt op de Cesta Obnovy, de weg van 
vernieuwing, opdat we met vreugde in Gods Koninkrijk mogen werken.

“Uiteindelijk gaat het erom, dat we 
mensen bereiken met het Evangelie van 
Jezus Christus!” Aan het woord is Pavel 
Plchot, de leider van Cesta Obnovy 
een beweging voor kerkvernieuwing 
in Tsjechië. Zijn ogen fonkelen en zijn 
armen bewegen on-Tsjechisch als hij 
spreekt. Pavel heeft niet alleen een 
missionair hart, maar ook een grote 
liefde voor de bestaande gemeentes. “Er 
is hoop voor de kerk!” vervolgt hij. “Er zijn 
zo veel diepgelovige gemeenteleden 
in bestaande gemeenten, die we 
mogen helpen om te ontdekken wat 
Gods Woord in de samenleving van nu 
betekent. Met respect voor traditie en 
de geestelijke erfenis van hun kerk.” 
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