
NIEUWSBRIEF  STICHTING  PRAAGSE LENTE,  november 2013 

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

 

Alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar . Wat is er veel goeds gebeurd mbt de ontwikkelingen van 

het werk in Tsjechië. In deze brief vind je een  terugblik op de activiteiten van dit jaar, een verslag van 

de april- conferentie in Bratislava en een vooruitblik naar het komende jaar, 

 

Toekomstplannen 

Allereerst het goede nieuws over de oprichting van een 

zelfstandige Tsjechische Pastorale Stichting voor 

innerlijke genezing  dmv genezend gebed ‘Immanuel.’  In 

de vorige nieuwsbrief schreef ik jullie hoe moeilijk het 

was om als aanstaande bestuursleden tot overeen-

stemming te komen over de formulering van de statuten. 

Iedere keer blijkt weer dat de Tsjechen nog mogen  

ontdekken dat je, als leden van een bestuur, samen kunt werken in een overlegsituatie  ipv dat de 

voorzitter bepalend is. Maar als je er, zoals zij deden, van uitgaat dat de voorzitter allesbepalend is, 

dan moet je ervoor zorgen dat de leden tegenwicht kunnen bieden. Dus ging de discussie steeds over 

het stemrecht van de bestuursleden en hun macht om besluiten te nemen terwijl ik de rol van een 

democratische voorzitter duidelijk wilde maken, wat mij eerst niet goed lukte. 

 

Nanne en ik waren van 1 tem 5 mei  in Praag en op 2 mei vergaderde het bestuur ‘in wording’ een 

hele dag.  Het was een spannende dag en na een lange discussie werd er overeenstemming bereikt over 

de bestuursvorm en de concept-statuten. Het bestuur zal 

bestaan uit 3-9 leden en het bestuur neemt besluiten in 

agreement. De voorzitter luistert naar de leden en werkt met 

hen samen. Het bestuur is onderdeel van het gebedsteam. 

Tijdens deze week gingen we ook naar de bruiloft  van twee 

van onze  teamleden: Andrea en Filip.  Het was een vrolijk en 

ontroerend gebeuren wat zich helemaal in de buitenlucht 

afspeelde, ook de kerkdienst. 

 

Van 16 tot 21 october waren Eddy en Ineke de Pender en ik 

weer in Praag voor allerlei activiteiten. Het bleef tot het laatste moment spannend of ik mee zou 

kunnen gaan. Eind mei werd er bij mij een vorm van huidkanker geconstateerd en er waren 

verschillende operaties en onderzoeken nodig om dit uit mijn lichaam te verwijderen. Veel mensen 

hebben voor mij gebeden en hebben mij op allerlei manieren gesteund;  dinsdag 15 oktober hoorde ik 

dat het laatste onderzoek aantoonde dat ik geen kanker meer had en dat de infectie in mijn gezicht 

goed genas. Wat een vreugde;  zo kon ik woensdag mee rijden met Eddy en Ineke naar Praag. 

Donderdag 17 oktober was er overleg met Hana van KMS over het organiseren van een 3-daagse 

conferentie in 2014. Het besluit viel om van 15-17 november een 3-daagse 

conferentie in Praag te organiseren en dat gekeken wordt naar de mogelijkheid 

om hiervoor een hotel te boeken. 

Lin Button en Randall Staley zullen samen met mij de lezingen verzorgen; ook 

zullen er op twee middagen minstens 3 workshops gehouden worden, ook door 

Tsjechen.  Hana werkt dit verder uit en verzorgt de organisatie terwijl bij ons, 

dwz de nieuwe stichting Immanuel,  de pastorale verantwoordelijkheid ligt.  

Met Mirek Hora van Uitgeverij Navrat werd afgesproken dat Lins boek: ‘Father Matters’ zal 

worden uitgegeven in het Tsjechisch en beschikbaar zal zijn tijdens deze conferentie. 

 

Vrijdag 18 October  werd er door KMS een workshop georganiseerd voor predikanten en kerkelijke 

werkers over: ‘Vredestichters in de kerk’ en over: ‘Hoe om te gaan met conflicten.’ Deze workshop 

van 9.30 tot 16.30 werd gegeven door Eddy de Pender.  Het bleek een heel aansprekend thema te zijn 

en er kwamen 58 deelnemers, wat heel bemoedigend was; er waren veel positieve reacties. Hopelijk 



 komt er een voortzetting van dit werk, want democratisch leiderschap is iets wat zich aan het 

ontwikkelen is, ook in de kerken. 

 

Vrijdagavond was er een vergadering van het bestuur van Immanuel ‘in wording.’ In deze 

vergadering werden de statuten goedgekeurd en de bestuurssamenstelling doorgenomen. Op dit 

moment is er nog geen geschikte voorzitter waar iedereen achter kan staan; vandaar dat ik dat nu  

voorlopig op me neem. 

Mila Jochmanova is secretaresse en vice-voorzitter, Petr Polach  penningmeester, Petra Polachova 

coördinator van het werk,  Karel (zorg voor vertalers) en Yvona Taschner (pastorale zorg voor 

teamleden) en Andrea Matouskova (advies als psychotherapeute) zijn de overige bestuursleden. Eddy 

de Pender werd gevraagd om adviseur van het bestuur te worden en dat heeft hij aangenomen, waar ik 

heel blij mee ben. Hij kan bv helpen om een goede structuur te vinden voor de vergaderingen. 

Tsjechen zijn heel lang van stof!  

Op vrijdag 10 januari 2014 zal er de officiële oprichtingsvergadering zijn van de Tsjechische Stichting 

en dan gaan we ook verder met de invulling van praktische zaken zoals de website.. 

 

Zaterdag 19 October was er weer een trainingsdag voor het Tsjechische pastorale team. Het was heel 

bemoedigend om te horen hoe 

velen zich ontwikkeld hadden, 

bv door een studie sociaal en 

pastoraal werk op de ETS, door  

mee te werken in een 

gebedsteam tijdens een 

conferentie, door vrijmoediger te 

bidden met mensen in hun kerk, 

etc. Ze waren heel gemotiveerd 

om verder te groeien in het 

luisteren naar God en om voor 

elkaar te bidden. Eddy hield een 

inleiding over: ‘Hoe mensen te 

helpen zonder ze advies te 

geven’  en ik hield een inleiding over: ‘ Hoe God te vertrouwen en Zijn aanwezigheid te verwachten in 

moeilijke tijden’. Tijdens beide inleidingen werden ze ook zelf aan het werk gezet wat ze erg 

waardeerden. Zo kunnen we steeds beter tijdens de conferenties mensen aan onze teamleden toe- 

vertrouwen en komt de nadruk van het werk voor ons Nederlanders steeds meer te liggen op toerusting 

en training van de Tsjechen en minder op persoonlijke hulpverlening. We zouden graag nog enkele 

mannen in het team verwelkomen! 

We hebben visie om in minstens 5 regio’s in Tsjechië ook regionaal te gaan werken met pastorale 

teams, waar mensen pastorale hulp kunnen aanvragen, themadagen of cursussen kunnen gaan volgen, 

etc. We werken  nu in Praag, in het Noord-Westen in Most en omgeving en in het Noord-Oosten in 

Ostrava. We hebben al contacten in Brno en daar hopen we ook een conferentie te gaan geven. 

 

Verslag van de conferentie in Bratislava van 17-22 april 

Martin Ilavsky, predikant van de Break Through gemeente in 

Bratislava (150 leden)  nodigde mij uit om bij hem in de gemeente 

een conferentie te geven over: ‘Het vinden van je echte identiteit in 

God.’ Ik heb Martin leren kennen via emailcontact met Leanne 

Payne toen hij zocht naar iemand die onderwijs zou kunnen geven 

in zijn gemeente over innerlijke genezing dmv genezend gebed. 

We ontmoetten elkaar eerst in Praag en het klikte. Hiernaast zie je 

Martin (links) op de foto; naast hem Ivana Nezbedova, de pastorale 

leider van deze gemeente, en daarnaast nog  iemand van het 

muziekteam. 

Martin haalde mij woensdag 17 april op van het vliegveld in Wenen en bracht mij naar een 

appartement in Bratislava wat ik zou delen met Petra Polachova, lid van het Tsjechische team. 



Donderdag- en vrijdagmorgen was gereserveerd voor persoonlijk pastoraat. Wat hoorden we een 

verdrietige verhalen over niet gewenst zijn, verwerping, eenzaamheid, angst, geweldadigheid, etc. 

Ik sprak met een paar mooie jonge vrouwen die vol leven waren;  beiden hadden zoveel afwijzing 

ondervonden omdat ze zo vol leven waren. Een van hen vertelde: ‘Ik hield zo van muziek en kocht een 

gitaar en speelde en zong maar werd thuis alleen maar uitgelachen. Ik was anders dan mijn ouders en 

mijn zussen en ik was niet goed, wat ik ook deed.’ Hun probleem was hun ‘anders zijn’;  dat werd niet 

geaccepteerd en daar leden ze aan. Het hielp hen om hun verhaal te vertellen, getroost te worden en te 

zien dat ze niet ‘gek’ waren maar alleen ‘anders’ en dat God ze zo had geschapen en dat het goed was. 

 

De donderdag- en vrijdagavond was voor de training van pastorale 

werkers. Er is een intensieve samenwerking tussen de meeste kerken in 

Bratislava en er is iemand aangesteld: Sabina Bockova om pastoraal werk 

te doen en anderen te trainen en te begeleiden bij het doen van pastoraal 

werk. Op de trainingsavonden kwamen 40 personen waaronder veel 

ervaren werkers, maar ook een aantal nieuwkomers met name uit de 

gemeente van Martin. Ik gaf hen les over de principes van Innerlijke 

Genezing en genezend gebed. Belangrijk is weer het zelf leren luisteren 

naar God en om anderen te leren luisteren naar wat God hen zegt.  Wat zijn 

ze geneigd om adviezen te geven ipv de ander te helpen zelf te ontdekken 

wat ze nodig hebben. Ook oefenen we de verschillende gebeden mbt      

                                            de  thema’s waarover ik zal spreken. 

Zaterdag en zondag is de conferentie en er komen 140 personen! We hebben maar net genoeg stoelen 

en wat zijn de mensen open om te ontvangen. Na iedere lezing zijn er zovelen die om gebed vragen en 

gelukkig hebben we een groot team. Zoveel mensen waren nooit bevestigd en voelden zich niet ‘the 

good one’; hadden geen goed vader- of/en moederbeeld en dan valt het niet mee om van God te 

ontvangen. De zegening (zie foto) in de zondagmorgendienst was een hoogtepunt; ook de kinderen 

kwamen naar voren. 

Weer zag ik hoe belangrijk het is om met veel beeldtaal te 

werken. Ik werkte met Powerpoint-presentaties, nam de beeldjes 

mee en de fotokaarten met de afbeeldingen van vaders en 

moeders met hun zoon/dochter. Meer dan 700 kaarten werden 

verkocht. 

Het was een heel gezegende tijd om in deze gemeente te werken. 

Ik voelde me heel welkom, goede organisatie, een heel goed 

muziekteam waardoor mensen dichterbij God kwamen en er een 

open sfeer was. Ik werd uitgenodigd om snel terug te komen en 

dat zal ik graag doen. 

Zo was dit weer een jaar vol activiteiten en gezonde groei. 

 

Plannen voor 2014 

Vrijdag 10 januari Oprichtingsvergadering van de Tsjechische Stichting voor Pastorale Zorg 

‘Immanuel’ in Praag;  het is nog open wat er dit weekend verder zal gebeuren..  

Van 15-17 november is de 3-daagse conferentie in Praag met Lin Button en Randall Staley. 

Organisatie: KMS. Begin october een voorbereidingsdag voor het pastorale team. 

Verder zijn er plannen voor conferenties. Er zijn uitnodigingen uit Most, Brno en uit een gemeente in 

Praag. Ik moet eerst een heupoperatie ondergaan, waarschijnlijk half januari; daarna kunnen weer 

vaste plannen worden gemaakt. Ook wil Eddy een vervolg geven op zijn workshop mbt Vredestichters 

in de kerk. 

 

Bedankt iedereen die deze brief heeft gelezen!  
Wil je meer weten over het werk van de Stichting? Kijk op www.stichtingpraagselente.nl. 

Giften blijven hartelijk welkom op INGbanknr 7330158 tnv Stichting Praagse Lente te Bilthoven.  

Hartelijke groeten,  

Tony Kalma,  

Tureluurlaan 24, 3722EC Bilthoven,  email: kalma@planet.nl. 

http://www.stichtingpraagselente.nl/
mailto:kalma@planet.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


