
NIEUWSBRIEF  STICHTING  PRAAGSE LENTE,  Februari 2012 
 
Aan het bestuur van de Stichting Praagse Lente, aan vrienden en belangstellenden 
 
Lieve vrienden, 
 
Over een paar dagen vertrek ik weer naar Praag samen met Eddy en Ineke de Pender om daar, samen 
met Janna Beek en Yvona Taschner, te gaan werken aan de opbouw van het Tsjechische team. Het is 
fijn om jullie op de hoogte te brengen van de laatste  ontwikkelingen van het werk in Tsjechië. Helaas 
heeft Karel Taschner, de leider van het werk in Tsjechië) tuberculose en moet kuren; gelukkig neemt 
Yvona, zijn vrouw,  nu de leiding. 
 
Dit jaar zal er van 28-30 september in Praag weer een 3-daagse conferentie over Innerlijke Genezing 
worden gehouden. Deze conferentie wordt georganiseerd door Hana Kratochvilova 
van KMS en als titel werd gekozen: ‘God’s  Power  to  Transform: Finding your true 
Identity'. Mario Bergner en ik zullen de lezingen verzorgen; er  zullen workshops zijn, 
die gegeven zullen worden door Tsjechen, Mario en Janna Beek en Eddy de Pender. 
Als voorbereiding zijn Hana en ik van 2-5 februari naar Leipzig geweest. Mario 
Berger gaf daar een conferentie over ‘Liefhebben in waarheid’ and we hebben in zijn 
gebedsteam  gewerkt.  Ook  hebben  we  met  Mario  gesproken  over  welke  thema’s  hij                    
zou willen spreken tijdens de Praagse conferentie.                                                Mario                                                                   
 
Vrijdagavond 24 februari zullen we een gesprek hebben met een aantal leden van het pastorale team 

die visie hebben voor het werk en zich willen inzetten om een 
eigen Stichting voor Pastoraal werk tbv Innerlijke Genezing in 
het leven te roepen,  zodat het werk een stevige Tsjechische 
basis zal krijgen.                                                     
Zaterdag 25 februari zal er in Praag een trainingsdag zijn 
voor het hele Tsjechische pastorale team als voorbereiding 
voor de 3-daagse septemberconferentie over Innerlijke 
Genezing. Janna, Eddy en ik zullen deze dag leiden. 
Zondag gaan zij weer naar huis en blijft ik nog tot dinsdag om 
persoonlijke hulpverlening te geven o.a. aan iemand die uit 
Bratislava komt met persoonlijke nood. 

 
Verder staat er dit jaar nog op het programma 
- Op 23 en 24 maart: Seminar van 20 lesuren over Innerlijke genezing voor de studenten van     
 ETS theologie/sociaal en pastoraal werk en voor kerkelijke werkers. Martin Tensen zal dit     
 samen met mij gaan geven en er zal een pastoraal team zijn bestaande uit Tsjechen en mijn 
 man, Nanne.  Yvona Taschner draagt de verantwoordelijkheid voor dit Seminar waar de studenten 
studiepunten voor zullen krijgen. 
 -  Van 9-14 mei zal ik een conferentie over Innerlijke genezing geven in Ostrava en ook beschikbaar 
zijn voor persoonlijke hulpverlening.    
Het goede nieuws is dat het boek van Mario Bergner ’Herstel de Liefde’ in het Tsjechisch is 
gepubliceerd en ik heb al goede reacties ontvangen. Het boek ‘Het gebroken beeld’ van Leanne Payne 
komt volgende maand uit.         
         
Bedankt voor het lezen van deze brief en gezien de groei van het werk is er veel om dankbaar voor te 
zijn. Dank ook voor het lezen van deze brief en jullie meeleven in de vorm van mails, kaartjes, giften 
en gebed. We willen bidden voor genezing van Karel Taschner en voor een gezonde Tsjechische 
Stichting die het werk kan gaan dragen. 
 
Hartelijke groeten,                                                                                                                                           
Tony Kalma                                                                                                                                      
kalma@p lanet.nl; www.stichtingpraagselente.nl     


