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Conferentie met Lin Button - november 2014: 400 deelnemers 

Van 15 tot 17 november 2014 heeft de conferentie met 
Lin Button en enkele van haar teamleden 
plaatsgevonden. Vanuit Nederland waren Eddy & Ineke de 
Pender aanwezig. Het was werkelijk een hele bijzondere 
ervaring. In de eerste plaats het aantal deelnemers. De 
dag voor de conferentie vroegen we hoeveel 
inschrijvingen er waren voor de driedaagse. Het antwoord 
(320) bemoedigde ons enorm. Maar toen de conferentie 
begon hadden zich nog eens 80 mensen aangemeld. Met 
enkele daggasten erbij bracht dat het totaal op ruim 400 
deelnemers. Dat hadden we nog niet eerder 
meegemaakt. 

Het tweede bijzondere aan deze conferentie was de 
openheid bij de deelnemers. Een voorbeeld daarvan was 
het begin. Na de worship kwam Lin naar voren voor haar 
eerste toespraak. Maar voordat ze haar toespraak begon 
wilde ze eerste bidden voor de mensen die heel druk in 
hun hoofd waren. Ze vroeg de mensen die daar gebed 
voor wilden ontvangen of ze wilden gaan staan. Ongeveer 
eenderde stond op. Daarna gaf Lin aan, dan ze ook wilde 
bidden voor de mensen die zich belast voelden met teveel 
werk en zorgen. Toen ging ruim de helft staan. En op deze 
manier ging het door. De openheid was erg groot en de 
diepte van de gebeden was bijzonder. Dat kwam onder 
andere tot uiting in de getuigenissen aan het eind van de 
conferentie. Zoveel mensen wilden graag hele bijzondere 
dingen vertellen. Eén voorbeeld was een man, die was 
meegesleurd door zijn vrouw, maar die op zo’n bijzondere 
manier was aangeraakt door God, dat hij in tranen kon 

vertellen van het bijzondere dat God gedaan had in zijn leven. 

Het derde bijzondere was het Tsjechische 
gebedsteam. De afgelopen jaren zijn Tony, 
Janna Beek, Ineke en ik tweemaal per jaar naar 
Tsjechië gereisd om het gebedsteam te trainen. 
En dat heeft vrucht gedragen. Aan het eind van 
de conferentie bij de evaluatie benadrukte Lin 
opnieuw hoe geweldig het team had 
gefunctioneerd. Het was hard werken met een 
team van een kleine dertig man voor een aantal 
deelnemers van vierhonderd, maar ze waren er 
en God heeft ze op een hele bijzondere manier 
gebruikt. 

Hoe verder? 
Het Tsjechische team is, zeker na de conferentie, heel erg gemotiveerd om het werk dat door 
Tony is opgebouwd verder te brengen. De komende jaren zullen we vanuit Nederland nog wel 
voor wat support zorgen. Eind februari gaan Janna, Ineke en ik weer naar Praag om te werken 
met het gebedsteam en andere belangstellenden. Ook zullen we meedenken in de plannen 
voor de toekomst. 
Giften zijn nog steeds hartelijk welkom op IBAN: NL30INGB0007330158 ten name van 
Stichting Praagse Lente. 
          Eddy de Pender


