
Nieuwsbrief Stichting Praagse Lente  februari 2019 

Fijn om jullie in deze nieuwsbrief over de laatste twee 
conferenties te kunnen vertellen die in 2018 gehouden 
werden in Praag (september) en in Havlicku Brod 
(november). 
Hiernaast zien jullie een foto van het stadsplein van 
Havlicku Brod dat gerestaureerd werd met EU-gelden; 
verder was het een vrij arme stad waar veel bruinkool 
gestookt werd. 
Het is mooi om te zien hoeveel initiatieven de Tsjechen 
zelf ontwikkelen. Ruim een jaar geleden vroeg Hana 
Solcova mij of ik een conferentie wilde geven in 
Havlicku Brod, waar zij woont, en dat vroeg ze al vaker. 
Nu besloten we om te gaan en het was heel bijzonder om 

dat samen met een Tsjechische: Mila Jochmanova, te doen. Het is mijn droom dat we samen met 
Tsjechen conferenties gaan geven zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. 

Van 28 tot 30 september was de driedaagse conferentie met Lisa Guinness en haar team.  
Eddy en Ineke de Pender,  Nanne en ik waren ook aanwezig. Het thema was: ‘A taste of the journey of 
grace.’  Centraal in haar lezingen stond het feit dat Jezus voor ons aan het kruis stierf en dat het kruis 
een plaats was, de daad van Jezus waarin hij in liefde voor ons tot het uiterste ging, waardoor wij Gods 
goedheid konden ontvangen. Het kruis als een plaats van ‘exchange’, het brengen naar het kruis van 
zonde, nare woorden, etc en het ontvangen van goede, hoopvolle  woorden, vergeving, vrijheid, etc. 
Dit maakte ze praktisch door ons steeds,  na een lezing, iets te laten opschrijven en dat aan het kruis te 
spijkeren om daarna iets nieuws te ontvangen. 
De workshops werden gedaan door Tsjechen, door teamleden van Lisa en zelf hield ik een praktische 
workshop over God genezende tegenwoordigheid voor ons lichaam, ziel en geest. Er was ook 
gelegenheid om voor genezing te bidden voor elkaar. Hoewel dit voor velen nieuw was, bleek later 
hoe fijn ze dit hadden gevonden  Ook gaf ik nog een lezing over luisterend bidden. Het was fijn dat 
Eddy, Ineke en Nanne het gebedsteam konden versterken. 
De datum was niet zo goed gekozen want veel Tsjechen gebruikten de extra vrije dag op vrijdag om 
een lang weekend uit te gaan  met het prachtige weer; er waren minder deelnemers (115) dan was 
verwacht. 

Eddy werd gevraagd om op zondag in de Christian Fellowship 
kerk te spreken en ik werd gevraagd om in de CB (Cirkev 
Bratrska) te spreken. Dat was de kerk waar ik begon met pastoraal 
werk in 1982, wat tijdens het communistisch regiem heel 
gevaarlijk was voor de predikant, maar dat risico nam hij. Een heel 
bijzondere en geliefde  man was het. Hierboven een foto van Pavel 
Javornicky, de predikant, met  zijn vrouw Vera. Het was bijzonder 
om tijdens de koffie veel mensen uit de kerk te ontmoeten en later 
bij een echtpaar uitgenodigd te worden voor het eten. 
 

 Hiernaast een foto van Jan en Anna Svetlik met hun twee zoontjes. 
Ik ontmoette hen in 1997 in deze kerk toen ze in Praag studeerden. 
Anna hielp toen,  als tolk vertaler,  met het vertalen van artikelen 
van het Nederlands in het Tsjechisch en Jan gaf  leiding aan een 
groep jongeren die elke week samen kwamen. Toen ik een avond in 
deze groep aanwezig was, werd mij gevraagd iets leuks te doen. Ik 
gaf hun toen de opdracht om zich voor te stellen dat ze iets deden 
waar ze veel plezier in hadden en dan Jezus erbij betrekken. Jan zag 
zichzelf toen een jongerencentrum ontwerpen en kon zijn vreugde 
met Jezus hierover delen. Heel belangrijk voor me, zei hij toen, nu 

begrijp ik dat ik mijn hart mag volgen, mijn liefde voor architectuur en geen predikant hoef te worden  
omdat anderen mij dat aanraden.  
Nu is hij architect en oudste in deze kerk. Anna gaat het boek vertalen dat ik bezig ben te schrijven. 



Conferentie in Havlicku Brod van 15 tem 19 november 2018. 
Deze conferentie werd georganiseerd door twee leden van het 
gebedsteam: Hana Solcova van de CB-kerk en Jana Thalova van de 
Christian Fellowship,  Hana had de eindverantwoordelijkheid en de 
conferentie werd ook gehouden in de CB-kerk.  
Het thema van de conferentie was: How Jesus heals our hurts and 
wounds. Ik deed dat samen met Mila Jochmanova, die ook een lezing 
gaf en een paar getuigenissen. Verder was zij,samen met Nanne en 
een Tsjechisch team beschikbaar was voor gesprekken en gebed. 

Verrassend was dat er zoveel personen, ook veel mannen, kwamen op 
de donderdagavond voor de pastorale training. In het gebedsteam van 
21 personen waren ook mensen die andere taken deden; dat was erg 
goed want nu droegen we deze conferentie met elkaar. Later bleek dat 
er een paar weken voor deze conferentie een conferentie voor oudsten 
en predikanten was geweest waarop een psychiater erg gewaarschuwd 
had voor het praktiseren van  innerlijke genezing. Dus de predikanten 
van verschillende kerken, oudsten en zelfs de directeur van de ETS 
waren aanwezig om te horen of dat wat ik zei wel verantwoord was. 
Gelukkig hoorde ik al deze dingen pas later. 

 
Vrijdagavond en zaterdag ging de conferentie over: Hoe 
in Gods aanwezigheid te komen, Gods genezende 
moederlijke liefde, 
het ontvangen en geven van vergeving(Mila), de kracht 
van de goede en genezing van pijnlijke herinneringen en 
Gods genezende, bevestigende Vaderliefde. Zondag was 
er voor iedereen: eerst een kerkdienst en ’s middags een 
werkgroep over Hoe God ons aanvaardt en over hoe 
onszelf en anderen te aanvaarden. Er was veel respons en 
veel nood,  vooral op het gebied van misbruik,  zowel 
seksueel, verbaal, fysiek en emotioneel misbruik. Mensen 
kwamen soms van ver en de kerk was vol met 110 
personen. 

We voelden ons welkom en er was een fijne sfeer; het was ook een goede combinatie: de CB kerk met 
de nadruk op Gods woord en de Christian Fellowship kerk die meer charismatisch is. Fijn dat er een 

groot gebedsteam was, want nu hoefden mensen niet lang te wachten. Vrijdag en 
maandag gaf ik zelf counselings. Mila reed ons met haar auto overal heen en dat 
was nodig want mijn knie had de komende operatie hard nodig. 
Thuisgekomen las ik dat innerlijke genezing geheel acceptabel was voor de 
predikanten etc en dat ik zelfs werd uitgenodigd om in andere kerken te komen. Zo 
mooi dat God iedere situatie ten goede kan keren. 

Plannen voor 2019 
-Bestuursvergadering op 1 maart van Immanuel, met op 2 maart een    
  Pastorale trainingsdag door Eddy en Ineke de Pender en Nanne en Tony      
  Kalma. Thema: Restoration  of spirit, soul and body after abuse 
- Op 16 en 17 november in Praag een conferentie met het Dutch team, zoals de Tsjechen 
ons noemen. 
Hartelijk dank voor het lezen, ons steunen en bemoedigen bij dit werk in Tsjechië dat zich zo 
mooi uitbreidt. Giften blijven heel welkom op St Praagse Lente NL30INGB 0007330158 
Hartelijke groeten, Tony Kalma (kalma@planet.nl)
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