
NIEUWSBRIEF  STICHTING  PRAAGSE LENTE,  Februari 2013 

 

Aan het bestuur van de Stichting Praagse Lente, aan vrienden en belangstellenden 

 

Lieve vrienden, 

 

Over een paar dagen vertrek ik naar het oosten van Tsjechië: Frylant, hotel Malenovice om daar op 

een conferentie voor jonge vrouwen (20-35 jaar) te spreken over innerlijke genezing. Ik zie ernaar uit 

want het is een mooie kans om veel leidinggevende vrouwen uit Tjechië en Slovakije te bereiken. 

Ik werd vlakvoor Kerst gebeld of ik spreker wilde zijn in deze weekend-conferentie, die van van 8-10 

februari  zal zijn en waar ruim 150 vrouwen zullen komen.. 

 

 Het thema van de conferentie was gekozen uit Genesis 32: ‘Clear.’  Over 

vechten en/of overgave,  over Jacobs strijd met God en zijn vraag om een 

zegen en wat dit verhaal ons te zeggen heeft.. 

Degene die mij vroeg was Lenka Kratochvilova en zij was één van de 

mensen die uitgenodigd waren om de PCM-conferentie van 2008, 

georganiseerd door TPZ,  te bezoeken. Mooi om nu te zien dat de zegen die 

ze daar ontvangen had de aanleiding werd om mij te vragen, vanuit een 

verlangen om ook binnen de vrouwenbeweging aandacht te geven aan 

innerlijke genezing en genezend gebed. 

Ik ga alleen vanuit Nederland maar werk daar samen met 6 leden van het 

Tsjechische pastorale team. Ik heb als visie dat zij het werk in Tsjechië 

moeten gaan voortzetten in de toekomst en ik wil ze zoveel mogelijk inschakelen. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

Donderdag 7 februari: vliegen naar Praag,  waar ik om 13.30 aankom en vandaar 3,5 uur met de auto 

naar Frylant. Tijd om ’s avonds met de andere leiders het programma te bespreken en alles op elkaar af 

te stemmen. 

Vrijdag 8 februari: 15.00 instructie en training van het gebedsteam en om 17.00 start van de 

conferentie met worship. ’s Avonds geef ik de eerste lezing over: How to come into God’s Presence. 

Zaterdagmorgen 9 februari  twee lezingen: How God wants to fill the gap in our hearts en over 

Selfacceptance.  Zaterdagmiddag een werkgroep: Questions and answers samen met mijn team en ’s 

avonds een lezing over Genezing van herinneringen. 

Zondagmorgen 10 februari een lezing over: The Power of the Fathers Blessing,  met daarna de 

mogelijkheid voor iedereen om een zegen te ontvangen. 

 

Aan het einde van de middag komen Petra en Petr Polach mij ophalen en 

zal ik nog drie dagen bij hen logeren in Ostrava. Deze dagen zullen 

worden besteed om te spreken over de nieuwe Tsjechische Organisatie 

voor Innerlijke Genezing ‘Immanuel’ waarvan zij voorzitter en 

penningmeester zullen zijn. We moeten de statuten doornemen en de 

invulling van de taken. 

Petra is voorzitter maar tot nu toe heeft ze nog weinig initiatief getoond 

en ik hoop dat dit beter gaat worden nu haar Bachelor-examen 

Theologie/pastoraal-sociaalwerk bijna achter de rug is. 

Op 14 januari hoop ik weer te vertrekken: met de trein naar Praag en 

vandaar vliegen naar Amsterdam.  

 

Plannen zijn er genoeg: 

Hopelijk komt het bestuur van Immanuel bijeen in maart/april o.a. om de statuten te bespreken en is er 

waarschijnlijk in het voorjaar nog een conferentie in Bratislava. 

In het najaar hoop ik dat er een themadag wordt georganiseerd in Praag door het nieuwe bestuur, waar 

het gebedsteam aan mee gaat werken. Zo blijven zij ook verbonden met elkaar en met de nieuwe 

organisatie Immanuel. 



Verder staat er nog een conferentie gepland in Most die door Mila Jochmanova, secretaresse van 

Immanuel, zal worden georganiseerd. 

 

Hartelijk bedankt voor het lezen van deze brief. Er is veel om dankbaar voor te zijn. Ook vraag ik 

jullie om gebed voor het bestuur van Immanuel: de nieuwe Tsjechische Organisatie voor Innerlijke 

Genezing. Zij hebben het nodig om initiatieven te leren nemen en zelf voor het werk te gaan staan. Dat 

valt nog niet mee en ik ben verbaasd over zoveel passiviteit. 

Dank ook voor jullie gebedssupport, mails en giften. We kunnen weer verder dankzij jullie! 

Hartelijke groeten,                                                                                                                                           

Tony Kalma                                                                                                                                      

kalma@planet.nl; www.stichtingpraagselente.nl     
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