
Nieuwsbrief Stichting Praagse Lente - maart 2015 

Eind februari zijn Janna Beek en Ineke & Eddy de 
Pender weer naar Praag geweest om bij te dragen 
aan het werk van Stichting de Praagse Lente in 
Tsjechië. We waren benieuwd hoe het zou zijn na 
de geweldige conferentie die we gehad hebben in 
november 2014. 
Hiernaast is een kaartje van Tsjechië te zien met 
de plaatsen waar de deelnemers vandaan komen. 
Mooi om te zien dat er uit het hele land mensen 
naar Praag komen om de conferentie mee te 
maken. 

Bestuur Immanuel 

Vrijdag 27 februari hebben we de vergadering van het bestuur bijgewoond. Dat was voor ons 
enorm bemoedigend. Het was een jaar geleden dat de Tsjechische Stichting Immanuel werd 
opgericht. We waren benieuwd in hoeverre Immanuel in staat is op basis van eigen geloof en 
overtuigingen het werk dat door Tony begonnen is door te zetten. Wel, het ziet er heel goed 
uit. In de eerste plaats was er een mooi overzicht van de activiteiten in 2014. Belangrijk ook 
was dat er een prachtig financieel overzicht was gemaakt. Een professionele boekhouder is 
gevonden die op vrijwillige basis de financiën bijhoudt. Uit het overzicht blijkt dat verantwoord 
en zorgvuldig met geld wordt omgegaan. Ook is gesproken over de plannen voor de toekomst. 
Dat ziet er ook heel veelbelovend uit. Verderop in de brief hier meer over. 

Gebedsteam 

Ook op vrijdag was een bijeenkomst met het gebedsteam. Niet 
iedereen was er natuurlijk, omdat sommigen van ver komen. 
Maar het is prachtig om te zien hoe gemotiveerd mensen zijn 
om hun bijdrage te leveren. Zo moeten sommigen uit het 
oosten van het land ruim vier uur reizen met de trein (8 uur 
heen en weer) om aanwezig te kunnen zijn. De motivatie is er. 

 

Eendaagse conferentie 

Op zaterdag was er een eendaagse conferentie. 
Zonder PR en alleen op basis van persoonlijke 
uitnodiging wisten 66 mensen de weg naar de 
conferentie te vinden. En die kwamen niet voor 
niets. We hebben op een prachtige manier God 
aan het werk gezien die dag. Er waren twee 
lezingen van Tsjechen en Janna Beek en ik 
verzorgden ook een lezing. Het was fantastisch 
om te zien hoe diep God werkt in de levens van 
de Tsjechen. 

Plannen 

Ook voor de toekomst zijn er geweldige plannen. Dit najaar staan er drie regionale 
conferenties op stapel. Een in het westen van het land (Most op 3 oktober), een in Praag (17 
november) en een in het oosten van het land, Ostrava op 21 november.) Lin Button zal naar 
Most gaan. Janna Beek en Eddy de Pender zullen naar Praag en Ostrava gaan. 



De toekomst van het werk van Immanuel in Tsjechië ziet er goed uit. Het zal nog een paar jaar 
duren voordat Immanuel helemaal op eigen benen kan staan, maar er is een goede basis. 
Steun vanuit Stichting de Praagse Lente is nog wel even nodig door middel van het geven van 
lezingen, maar ook financieel. Giften zijn dus nog steeds hartelijk welkom op IBAN: 
NL30INGB0007330158 ten name van Stichting Praagse Lente. 

Dank voor alle betrokkenheid. Mochten er nog vragen zijn, voel je vrij mij hiervoor te 
benaderen. 

Eddy de Pender 
eddy@depender.org


