
Terugblik GZB-vrouwenreis Bulgarije 

Eind september is Wilma van der Meij vanuit GZB met een 

vrouwenreis naar Bulgarije geweest. Ze hebben samen 

met de GZB-zendingswerker en de lokale evangeliste 

Nataliya de Turkse (moslim)dorpen, de Roma-

gemeenschappen en de huisgemeenten bezocht om het 

Evangelie te delen. In Bulgarije zijn vaak hele kleine 

christelijke huisgemeentes waar (vaak) vrouwen samen 

komen om met elkaar te bidden, te zingen en 

getuigenissen met elkaar te delen. Er is samen met hen 

Bijbel gelezen en ze zijn hierdoor bemoedigd in het geloof. 

Mooi om hierbij een getuigenis van Nataliya te delen. 

Zo’n 30 jaar geleden had de Bulgaarse Nataliya een 

touristenbedrijf. Ze was veel aan het werk en hield van 

dure kleding. Op een dag zei een christelijke vrouw tegen 

haar dat ze er luxe (overdadig) uit zag, daarom mocht 

Nataliya deze vrouw niet. Toen ze met de bus ging, zag ze 

dat er nog maar één plek was, naast deze christenvrouw. 

Ze wilde niet naast haar zitten, maar de buschauffeur zei 

dat ze naast haar moest gaan zitten. Ze raakte met haar in 

gesprek over God. Door dit gesprek ging ze verder op zoek 

in de Bijbel over hoe ze moest leven en kwam ze later tot  

geloof. Ze gaf daarna alle luxe op. Haar vriendinnen  

begrepen daar niets van en ze raakte veel vriendinnen kwijt. 

Op een nacht kwam Jezus in een droom naar haar toe en zei dat ze naar Stratsin, een onbekend dorp moest 

gaan om het Evangelie te gaan delen aan vrouwen. Ze wilde niet gaan en vroeg God of hij niet gewoon een 

mannelijke dominee kon sturen. Maar de droom bleef zich herhalen en dus ging ze na een maand uiteindelijk 

toch op weg naar het onbekende dorp. Daar aangekomen kwam er direct een vrouw naar haar toe die zei: God 

heeft jou gestuurd, want ik heb een maand lang gebeden dat er een vreemde vrouw zou komen om te 

vertellen over God, en nu weet ik dat God mij heeft gehoord en echt bestaat. 

    

Samen met deze vrouw heeft ze de Stichting “Samaritaanse vrouwen” opgericht. Inmiddels heeft zij, samen 

met meerdere christelijke vrouwen, in veel dorpen in de omgeving van Burgas geëvangeliseerd en 

huisgemeentes gesticht waar vrouwen bemoedigd worden met het Evangelie. De GZB rust deze vrouwen toe 

en zorgt voor christelijke materialen om verder te groeien in het geloof. 

Deze Nederlandse vrouwengroep hebben deze dorpen bezocht en de Bulgaarse vrouwen ontvingen hen 

hartelijk met de woorden ‘Slava na Boga!’ (prijs God/dank aan God).  


