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Onze vorige nieuwsbrief stond in het teken van onze gebeden voor de 
buurt en voor de stad. “Bidden voor vrede” schreven we erboven. Maar de 
inkt van onze nieuwsbrief was nog niet droog, of we kregen te maken met 
de gevolgen van het Russisch-Oekraïens conflict en een enorme stroom 
vluchtelingen.  
Een crisis komt altijd onverwacht. Gedurende de maand maart hebben we 
met man en macht gewerkt aan de huisvesting en opvang van tientallen 
vluchtelingen. Op ons weblog www.gzb.nl/verhalen/actuele-updates-en-
gebed-oekraine is dit hele verhaal terug te lezen.  
Maar we zien de crisis niet als een onderbreking van onze missie.  
In tegendeel: we willen christenen en kerken in Tsjechië ondersteunen in 
hun roeping. Daarom is deze nieuwsbrief ook geen Oekraïne-special 
maar willen we in lijn met het Pinksterthema van de GZB drie verhalen 
vertellen, over de grote daden van God.  

Onverwacht, maar ononderbroken 

 

 In de harten van 

vluchtelingen 

 In ons eigen leven 

 In de schepping 
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Het was op een vrijdag in maart dat we het 
klooster in het centrum van Praag opknapten om 
vluchtelingen te huisvesten. Er woonde al een 
gezin en samen zaten we aan de lunch.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidia, één van hen, vertelt. Met gebaren en het 
kleine beetje Oekraïens dat wij begrijpen.  
“We zijn zo bij huis weggegaan en gevlucht. 
Ruim tien kilometer voor de grens begon de rij. 
Dwars door het veld stonden we hutjemutje te 
wachten.” Ze veegt de tranen uit haar ogen als 
ze eraan terugdenkt. “Mijn zoon van vijf kreeg 
hoge koorts,” en terwijl ze een foto laat zien zegt 
ze: “hier staat hij ingeklemd tussen ons in te 
slapen.” Pas na 14 uur wachten, komen ze aan 
in Slowakije en kunnen ze doorreizen naar 
Tsjechië.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We ontdekten dat Lidia in het onderwijs werkt en 
introduceren haar bij de Oekraïense school om 
de hoek die we helpen op te starten. Daar 
spreekt Lidia over de ervaringen van na de 
vlucht. “Steeds weer waren er gelovige 
christenen die ons verder hebben geholpen. Dat 
God ons steeds weer bemoedigt en helpt door 
wat christenen voor ons doen is een enorme 
zegen”. Gods grote daden door de handen van 
gelovigen. 
 
De vluchtelingencrisis is in Tsjechië inmiddels 
een nieuwe fase ingegaan. Na de eerste weken 
van noodhulp, draait het nu om integratie in de 
maatschappij. Daarmee staan ook de kerken 
voor een uitdaging, die geheel nieuw is voor hen.  
 
Verschillende gemeentes bieden vertaling naar 
het Oekraïens aan, en andere kerken hebben 
zelfs speciale diensten. Met Network Praha 
organiseerden we onlangs een picknick. Onze 
visie is dat we zoveel mogelijk willen doen wat 
we altijd al doen 
 – we houden nu eenmaal van gezellige, open 
bijeenkomsten met een gedeelde maaltijd – 
maar dat we daar nadrukkelijk vluchtelingen bij 
welkom heten.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk was Lidia van de partij, samen met 

haar zus, moeder en zoontje. Maar ook drie 

andere families waren present, onder hen een 

ouder echtpaar in rolstoel. Maar ook drie andere 

families waren present, onder hen een ouder 

echtpaar in rolstoel.  

Gods grote daden in de harten van vluchtelingen 



 

 

 

 

Halverwege nam Tomáš Grulich, onze dominee, het woord en hij werd vertaald in het Oekraïens. 

Hij las uit 1 Johannes “laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God”. “Uit onself kunnen we 
niets,” voegt hij eraan toe, “maar het is de liefde van God die in ons hart en handelen werkt”.  
We voelden van tevoren een beetje spanning: zomaar midden in het park een mini-preek. Maar in 
het moment is er volop aandacht. De oude man in zijn rolstoel is rechtop gaan zitten. Zijn dochter 
is gaan staan en komt dichterbij. Uit diverse kleine gesprekjes wisten we al, dat er onder de vluch-
telingen een veel grotere interesse is in het Evangelie, dan we onder Tsjechen gewend zijn. Nu is 
het letterlijk zichtbaar – en hoorbaar als na het gebed een hartgrondig “Amen” klinkt in meerdere 
talen.  
  

  

“Er was een tijd dat ik me bij de kerk vandaan 
bewoog,” zegt één van de nieuwe leden in Net-
work Praha, “dat was toen ik mijn eerste tattoo 
liet zetten – en daarna nog meer. Maar toch liet 
God mij niet los en samen met mijn vriend ging 
ik toch opnieuw op weg achter Jezus aan”.  
Inmiddels is ze getrouwd en sinds een jaar zijn 
ze lid van onze kerk. En omdat ze niet de enigen 
zijn die zich recent bij ons aansloten, stellen we 
ons de laatste maanden opnieuw of voor het 
eerst aan elkaar voor. Tijdens iedere gemeen-
schapsbijeenkomst vertelt iemand over zichzelf. 
Over huisje-boompje-beestje, over jeugd, studie 
en hobby’s. Maar vooral ook over God en ge-
loof.  
 

We vragen elkaar hoe we tot geloof zijn geko-
men en we delen met elkaar over wat God in ons 
leven heeft gedaan. En een Christelijke opvoe-
ding is net zo groots als een latere plotselinge 
omkeer. Wat deze verhalen aan elkaar verbindt, 

is dat we steeds weer zien hoe God handelt en 
roept. Niemand is toevallig lid van Network Pra-
ha.  
 

Wanneer we elkaar zo vertellen, bidden we ook 
voor elkaar. Soms zijn er specifieke gebedspun-
ten, maar altijd geeft het verhaal dat we horen 
genoeg om God voor te prijzen.   
 

 

 

 

 

 

  

Dank met ons voor de vele grote 

daden van God waar wij van  

horen in Network Praha, van 

vluchtelingen en van mensen om 

ons heen.  

 

Gebedspunten 

Gods grote daden in ons eigen leven 

 

Net als in de vorige nieuwsbrief 

vragen we te  

‘bidden voor vrede’.  

 

 



Gods grote daden in de schepping 

Eliška is één van de gemeenteleden in Network 
Praha. Ze kan intens genieten van de prachtige 
natuur. Skiën of wandelen – regelmatig trekt ze er 
in het weekend op uit. Toen we haar vroegen 
wanneer zij vertelt over de grote daden van God, 
begon ze dicht bij zichzelf, bij het gebed dat ze 
regelmatig uitspreekt: “God, dank U voor deze 
prachtige bloemen en bomen!”   
Ook op de niet-christelijke kleuterschool waar ze 
werkt, praat ze er graag over. “Bijvoorbeeld toen 
we een project deden over de aarde en hoe die 
rond de zon draait.  
Eén van de kinderen vroeg toen: ‘Juf Eliška, waar 
komt de planeet dan vandaan?’ Dat is een mo-
ment waarop ik hen vertel dat ik geloof dat de 
Heere God de aarde geschapen heeft.”  
Ook haar collega heeft nog nooit het Evangelie 
gehoord. “Afgelopen Pasen was er zo’n moment 
waarop ik het werkelijke verhaal met haar kon de-
len. Ik mocht vertellen over wat God heeft gedaan 
in zijn Zoon Jezus Christus.”  

 
 

Leendert en Nelleke Wolters zijn sinds 2013 
door de Sint Joriskerkgemeente en de GZB 
uitgezonden naar Praag. Ze zijn verbonden 
aan de Evangelische Alliantie, waar zij bezig 
zijn met gemeentestichting, -vernieuwing, de 
week van gebed, en andere projecten. Ook 
zijn ze betrokken bij de  stichting van de ge-
meente Network Praha. Jesse en Chaja gaan 
naar Riverside School. Van hun werk en leven 
doen zij regelmatig verslag via de website: 
www.gzb.nl/woltersinpraag en via Whatsapp
(aanmelden via een bericht aan 00420 777 
891 482).  

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. Thuis-

frontcommissie Wolters. We zijn dankbaar voor 

uw onmisbare steun! 
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