
Nieuwsbrief december 2017 Stichting Praagse Lente 

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Het is voor ons werk een heel mooi jaar geweest 

Het werk in Tsjechië breidt zich uit; er zijn dit jaar vier conferenties 
geweest. In Most, Cheb, Ostrava en Praag. Op de kaart van Tsjechië zijn 
onze plannen voor de toekomst te zien (zie Brno). 

Hier volgt het verslag van de gehouden  conferenties en het verslag van de 
voorbereiding voor de conferentie in Brno mei 2018 

Most  
Op 24 en 25 juni 2017 waren Eddy & Ineke de Pender aanwezig op de conferentie in Most. Lin Button 
was hier de spreker. Het thema was:’ Hoe te leven in vrijheid. ‘Er waren zo’n 80 deelnemers. De 
conferentie werd georganiseerd door Církev Bratrská, de kerk van Mila 
Jochmanova. Mila is al een hele tijd betrokken bij het werk in Tsjechië 
en is ook bestuurslid van de Tsjechische stichting Immanuel. Alle 
conferenties vinden plaats onder de paraplu van en met ondersteuning  
van de Tsjechische Stichting Immanuel. Karel en Yvona Taschner 
vertegenwoordigden Immanuel hier. 

Cheb 
Nu er een stichting is in Tsjechië die zelfstandig conferenties 
organiseert, is er ruimte voor het Nederlandse team om  
op andere manieren te dienen in Tsjechië. Zo is er nu een conferentie 

geweest in Cheb, die werd georganiseerd door een Evangelische kerk. Janna Beek 
en Eddy de Pender hebben lezingen verzorgd op een conferentie op vrijdagavond 6 
en zaterdag 7 oktober 2017. Op de donderdagavond ervoor is er nog een pastorale 
training geweest voor mensen die graag willen groeien in het bidden met mensen 
op de manier zoals we dat gewend zijn. Er waren 70 deelnemers, die veel konden 
ontvangen van de liefde van God en de hoop die er is op de reis naar heelheid. Als 
Nederlands team, Janna & Robert, Eddy & Ineke, waren we zeer bemoedigd door 
wat God heeft gedaan in deze afgelegen plek in Tsjechië. 

Ostrava 
Van donderdag 9 november tem zondag 11 november waren Janna en Rob Beek, Eddy en Ineke de 
Pender en Nanne en Tony Kalma aanwezig in Ostrava.  
Vrijdagmorgen hebben we met verschillende mensen gesproken en gebeden. Vrijdagavond gaven 
Eddy en Ineke een workshop over: Liefde en respect in het huwelijk en in de kerk. Dit werd door 25 
personen bezocht en dat was een mooie groep. 
Zaterdag begon de conferentie die als thema had: ‘Living in the Power of God’s Grace.’ Dit thema 
werd in vier lezingen door ons uitgewerkt. Er waren 90 deelnemers en een gebedsteam van 13 
personen. Het gebedsteam van Ostrava en omgeving bestaat nu al uit 8 personen. 
Er waren veel nieuwe deelnemers en het was goed om te zien dat mensen veel verwachtten van God 
en veel konden ontvangen. Meerdere deelnemers hadden hoop nodig: één vrouw leed al 10 jaar aan 
een ernstige nierziekte en zij had troost, hoop en moed nodig ook voor haar gezin. In de pauze baden 
we voor een jonge vrouw met veel pijn in haar rug en de volgende dag vertelde ze dat de pijn weg 
was. 
Janna gaf zondag nog een workshop over Learning to receive God’s Presence in our daily life en Tony 
sprak ‘s middags in de kerk over: God’s Presence in troubles and how He delivers and saves us. Ik, 
Tony,  kon  daar uit eigen ervaring over vertellen. Het was een fijne en bemoedigende conferentie. 
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Praag 
Op  vrijdag 18 en zaterdag 19 november was er in Praag een conferentie met het thema:’In the 
beginning.’ Lisa Guinness was de hoofdspreker en ik deed ook twee lezingen. We waren weer gast van 
de Cirkev Bratrska-kerk van Katka Kutrova: een fijne plaats met veel gastvrijheid.  
Er waren 107 aanwezigen (inclusief het gebedsteam van 18 leden) 

Het programma bestond uit 8 lezingen: Creation and the Fall, The cross,  door 
Lisa; How to come in God’s Presence, door Tony. Daarna Our mothers, Our 
Fathers en Our Siblings, door Lisa; Healthy Boundaries, door Tony en Lisa 
eindigde met Staying on the Journey. 
Lisa’s boek ‘In the beginning’ was vertaald in het Tsjechisch en er werden 
veel boeken verkocht. Er waren ook hier weer veel nieuwe mensen en het 
thema: Familie en wat het betekent om een kind in de familie van God zijn, 
werd heel goed door de aanwezigen ontvangen; dit hadden ze nodig hoorden 
we. 

Lisa werkte ook met symbooltaal, wat voor velen nieuw was. Er was bv een 
tafel met beeldjes en ook een sjaal, ring en kroon. Sommige mensen liepen 
naar voren en probeerden de ring aan te doen en de kroon op te zetten  om zich 

te kunnen voorstellen hoe de Vader, in het Bijbelverhaal van de verloren 
zoon, handelde naar zijn zoon: om hem weer in ere te herstellen. 
Een bijzonder moment was er na de lezing over Vaderliefde. De manlijke 
teamleden stonden voor in de zaal en wie dat wilde kon naar voren komen 
om Gods vaderlijke zegen te ontvangen. Het was heel ontroerend toen 
iedereen naar voren ging en zo blij weer terug naar zijn plaats liep. 
Er waren veel pastorale gesprekken en er was ook een speciaal uur daarvoor 
bestemd. Ik trof verschillende personen die zich als kind heel alleen in de 
kerk hadden gevoeld. Ze zaten vol vragen maar niemand leek dat belangrijk 
te vinden en ze kregen geen antwoord. Ze hielden er vaak een Godsbeeld 
aan over van een God die het kwaad steunde. Geen wonder dat ze zo’n God 
niet wilden toelaten in hun leven maar Hem toch zochten. 
Als pastoraal team kwamen we nog bij elkaar om samen deze conferentie af 
te sluiten. We hoorden  elkaars verhalen en eindigden met samen te danken 
voor zoveel goeds wat er was gebeurd. 

 
Brno, voorbereiding op de conferentie 
In juni zijn Eddy & Ineke de Pender tijdens hun vakantie op 
bezoek geweest in Brno. Er waren contacten gelegd met een 
Evangelische kerk voor het mogelijk organiseren van een 
conferentie daar. Er was een heel bemoedigend gesprek met 
mensen uit diverse kerken. In september hoorden we dat er 
een team was gevormd en dat ze graag een conferentie wilden 
organiseren op 18 en 19 mei 2018. Inmiddels zijn we bezig 
met de voorbereidingen. We zien ernaar uit om ook daar een 
bijdrage te leveren. Foto: het team van Brno 

Programma 2018 (voorlopig) 
• Trainingsdag voor het Tsjechische pastorale team en geïnteresseerden op 3 maart 2018 met het   

thema: ‘Crisis in Masculinity’ en daarbij de presentatie van dit boek en uitreiking  aan het     
Tsjechische team. Dit boek is geschreven door Leanne Payne en vertaald in het  Tsjechisch. Op 2 
maart een vergadering van het bestuur van Immanuel met adviseurs. 

• Conferentie in Brno op 18 en 19 Mei. Thema: God’s Healing Presence brings life.  
Op donderdagavond 17 mei een pastorale training. 

• Conferentie in Praag op 2 juni met Lin Button 
• 3-daagse conferentie in Praag van 28 tem 30 september met Lisa Guinness. 

Onderstaand kaartje laat mooi zien hoe ons werkgebied er nu uitziet van het uiterste westen tot het 
oosten van Tsjechië. 
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Tenslotte  We zijn als Nederlands team dankbaar dat we bij mogen dragen aan de ontwikkeling van 
het werk in Tsjechië. Dank voor al het meeleven en de gebeden ook voor mij (Tony). Ik kan jullie 
vertellen dat ik weer helemaal in orde ben en dat ik nauwelijks meer medicijnen nodig heb. 

Gezegende feestdagen gewenst, mede namens de andere teamleden, 
                                            
Hartelijke groeten,   
Tony Kalma (kalma@planet.nl), Stichting Praagse Lente te Bilthoven. www.stichtingpraagselente.nl. 
Giften voor het werk blijven welkom en zijn hard nodig om dit werk te kunnen blijven doen. IBAN: 
NL30INGB0007330158 tgv Stichting Praagse Lente.  
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