
Zomervakantie 2016: Reis door Europa    
 
Hand. 16: 6-13 Het evangelie bereikt Europa. 
In 2000 jaar is veel gebeurd. Het evangelie is in heel Europa uitgedeeld en heeft veel vrucht mogen 
dragen. Maar wat is er anno 2016 nog van over?  
In de evangeliën lezen we over de waarschuwing van Jezus voor: 
Verdrukking, Verdeeldheid, Verleidingen, Verkilling en wetteloosheid 
Op al deze manieren wordt getracht het evangelie te stoppen. In de geschiedenis zijn hier veel 
voorbeelden van. Ook voor ons nu in het heden dienen we waakzaam te zijn en onze ogen open te 
houden op de voleinder van het geloof: Jezus Christus. Het laatste punt is misschien nu wel het 
meest actueel. Gelukkig mogen we weten dat God doorgaat. Ondanks de grote krimp in Europa 
mogen we ook zien dat er nieuwe gemeenten en nieuwe initiatieven ontstaan. Reist u/jij en bidt u/jij 
mee deze zomer heel Europa door? En mocht u in de buurt zijn van 1 van de genoemde projecten: 
Ga eens langs en breng namens onze gemeente de broederlijke en zusterlijke groeten. 
 
Frankrijk (www.unepref.com/unepref-en-regions) 
De hele protestantse kerk in Frankrijk telt circa 4.000 leden.  
In Parijs is Samuël Foucachon een nieuwe gemeente begonnen die mag groeien en ervaren dat God 
leeft en regeert. Bidt u voor hem en zijn gemeente?  
Harriëtte Smit werkt in het zuiden van Frankrijk als landelijk jeugdwerkster.  Afgelopen jaar mochten 
er 3 jongeren belijdenis afleggen van hun geloof in de plaatselijke kerk. Ondanks dat ze een hele 
kleine minderheid zijn in Frankrijk gaat het werk toch door. Bidt voor Harriëtte en voor alle jongeren 
die ze mag ontmoeten en tot zegen mag zijn. 
Ook graag uw gebed voor de Faculté Jean Calvin, protestantse theologische opleiding in Aix-en-
Provence. 
 

Duitsland (www.feg.de) 
In het najaar van 2015 zijn Gerrit en Jorrien van Dijk verhuisd naar de wijk Evershagen, van de 
Noordoost-Duitse plaats Rostock. In samenwerking met de Freie Evangelische Gemeinde (Nord) 
dragen we bij aan gemeentestichting in deze sociaal wat zwakkere wijk. Wij delen ons leven 
simpelweg met de mensen in de wijk. Daarin zoeken we naar mogelijkheden om het evangelie te 
leven en te delen.  
 
België 
In een multiculturele wijk in Antwerpen-Noord, waar voornamelijk migranten vanuit Turkije, Syrië en 
Macedonië wonen, bevindt zich het Bijbelhuis. Veel van de bezoekers zijn moslim of Assyrisch 
christen. Belangrijke activiteiten vanuit het Bijbelhuis zijn kinder- en jongerenwerk en 
toerustingswerk onder (jong)volwassenen. Het Bijbelhuis heeft een heel positieve naam in de wijk. 
Per week komen er zo’n honderd kinderen van verschillende achtergronden over de vloer. Ook 
jongeren en ouderen bezoeken het Bijbelhuis graag. Daarnaast wordt in de zomermaanden ook van 
alles georganiseerd: kampweken en een vakantiebijbelclub. Het tienerwerk is de afgelopen jaren rijk 
gezegend. Velen zijn tot geloof gekomen en worden begeleid in de verdieping van hun geloof. Bid u 
mee voor Ernst & Thera van Velzen? 
 
Luxemburg 
Luxemburg is overwegend rooms-katholiek en kent een kleine protestantse gemeenschap. Er is een 
Nederlandstalige gemeenschap en in de zomermaanden zijn er diverse Nederlandse kerkdiensten. 
Bidt u mee dat het tot zegen en opbouw mag zijn van alle vakantiegangers die op deze manier met 
het evangelie in aanraking komen?  
 
Zwitserland 
Zwitserland heeft altijd een hoog percentage kerkgangers gekend. Geneve is een bekende plaats in 
de christelijke geschiedenis. Helaas zijn ook hier de kerken flink achteruit gegaan in ledenaantallen. 
Wilt u bidden voor een vernieuwde beleving van het geloof in Jezus Christus in woord en daad? 
 
  

http://www.unepref.com/unepref-en-regions
http://www.feg.de/


Oostenrijk 
Oostenrijk is overwegend rooms-katholiek. De reformatie heeft hier weinig invloed gehad. 5% is 
protestants. Door de jaarlijkse komst van vele Nederlandse vakantiegangers zijn ook hier 
Nederlandse diensten in de zomermaanden beschikbaar. Bid dat deze bijeenkomsten tot versterking 
en bemoediging mogen zijn van de bestaande kerken. 
 
Balkan 
De meeste landen zijn overwegend rooms-katholiek. Hongarije en Roemenië kennen hiernaast ook 
een redelijke protestantse gemeenschap. De hulp vanuit de Westerse kerken heeft hier zijn vruchten 
mogen afwerpen.  
Bosnië is de moslimenclave van de Balkan. We zijn dankbaar voor de contacten die vanuit onze 
gemeente zijn gelegd en dat we juist hier kunnen laten zien wie Jezus is. Bidt u mee dat deze 
contacten meer en meer tot zegen mogen zijn voor de bevolking van Bosnië en dat zodoende gezien 
wordt dat Jezus de Weg de Waarheid en het Leven is. 
Albanië is het land dat in zijn grondwet heeft vastgelegd dat God niet bestaat. Ondanks dit gegeven 
zijn er diverse initiatieven ondernomen om het evangelie hier toch weer te laten spreken. Op 4 
plekken is de GZB vertegenwoordig. Vita Taja werkt in een vrouwengevangenis en is tot zegen op 
haar plek. Ze organiseert nu zelfs kerkdiensten in de gevangenis en velen komt tot de erkenning dat 
Jezus hun redder is. Liever met Jezus in de gevangenis als zonder Jezus erbuiten, beleed 1 van de 
vrouwen. Bidt u mee voor deze vrouwen dat ze ondanks het verdriet en ellende mogen ontdekken 
wie Jezus is? Daarnaast bidden we voor Maarten en Gerdien Blom die een half uur verder een 
gemeente mogen opbouwen. Afgelopen jaar mogen ze een bijzonder moment ervaren door een 
doopdienst in samenwerking met de gemeente van Tirana waarin bij elkaar 40 dopelingen waren. 
Gods werk gaat door.  
Bidt u mee voor Griekenland? Hier begon het evangelie in Europa. Een visioen van Paulus met: ‘Kom 
over en help ons’. En nu een land midden in de problematiek van vluchtelingen in grote aantallen. 
Moeten we in onze tijd als kerk dit beantwoorden met ‘Kom over en wij helpen jullie’? 
 
Polen/Tjechië/Slowakije (portal.cb.cz/sbory/mapa) 
Leendert en Nelleke Wolters werken in Tsjechië. Tsjechië is een van de meest geseculariseerde 
landen van Europa. Op veel plekken is de kerk nauwelijks zichtbaar of zelfs helemaal afwezig. Minder 
dan 1 % van de 10 miljoen Tsjechen is evangelisch / reformatorisch christen. Het is ons verlangen dat 
een nieuwe generatie christenen een verandering teweeg zal brengen in de Tsjechische 
maatschappij. Ook de organisatie ECM (European Christian Mission) is actief om het evangelie in 
Europa te delen op plekken en gebieden waar het evangelie lijkt uitgestorven. Bidt u mee dat deze 
landen die vrijheid ervaren ook zullen gaan ontdekken dat bij Jezus de echte vrijheid te vinden is? 
 
Noord-Europa 
In Noorwegen zijn velen niet religieus. In Zweden heeft de protestantse kerk altijd ruim baan gehad. 
De meerderheid is op papier lid van de kerk, maar slechts een paar procent bezoekt nog de 
kerkdienst. Bidt u mee dat ogen worden geopend door de schoonheid van hun natuur heen, zodat 
men ontdekt Wie de Schepper alle dingen is? En de weg terug vinden naar de kerken. 
 
Portugal/Spanje/Italië 
Portugal en Spanje zijn op papier nog erg rooms-katholiek, maar worden in de praktijk steeds meer 
seculier. De kerk heeft voor velen afgedaan. Zij zoeken de invulling voor hun leven in andere hoeken. 
Er zijn wel mogelijkheden en er is een algemene interesse in spiritualiteit en ook wel een openheid 
voor het evangelie, als het maar op een cultureel relevante manier aan de Portugezen wordt 
aangeboden. Bidt u mee dat deze wegen gevonden en benut worden? 
Italië is een land van stevige contrasten. Aan de ene kant talloze kerken en een overdaad aan 
religieuze symboliek, aan de andere kant occultisme en een levensstijl waar de Bijbel niet in 
voorkomt. Een bijbelgetrouw getuigenis is in veel streken schaars. Bidt u mee dat de Bijbel weer echt 
gelezen en beleefd gaat worden? 
 
(zie eventueel ook http://www.kerktijden.nl/buitenland/ voor kerkendiensten buitenland) 
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