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Fijn dat ik, Tony, na een langdurige ziekte deze brief 
over het werk in Tsjechië weer kan schrijven. In maart en 
juni zijn Nanne en ik en de overige leden van het 
Nederlandse team  weer naar Praag geweest. 

Het was bemoedigend om te zien hoe actief de Tsjechi- 
sche Stichting Immanuel is. Ook financieel gaat het 
goed;  ze willen selfsupporting worden. 

11 en 12 maart – Praag 

Op 11 maart was er een  bestuursvergadering van 
Immanuel, waar ook Eddy, Nanne en ik aanwezig waren. Hun organisatie is op orde en het afgelopen 
jaar zijn ze financieel rond gekomen.  
Alle plannen werden besproken mbt de toen nog komende conferentie op 11 juni in Praag, de 3-daagse 
conferentie met Lin Button van 17 tot 19 november met het thema: ‘Hij zond zijn woord en genas hen’ 
en er werden  voorstellen gedaan mbt 2017, o.a. conferenties in Most, Ostrava, Praag.  
Er is het verlangen om ook in Brno een conferentie te organiseren maar er moet eerst iemand zijn die 
de verantwoordelijkheid voor die conferentie wil nemen. 

De trainingsdag 12 maart 

Op 12 maart was de trainingsdag voor de leden van het Tsjechische 
gebedsteam. Bijzonder was, dat daarvoor ook mensen uitgenodigd waren, 
die het verlangen hadden om te groeien in het bidden voor anderen. 
Concreet zijn vier mensen uitgenodigd om lid te worden van het 
gebedsteam. 
Yvona (zie foto) opent deze dag en Eddy geeft een korte introductie mbt 
de inhoud van deze dag. Tony geeft een getuigenis over de tijd van haar 
ziek-zijn: 2,5 jaar; Nanne vertelt daarna hoe dit voor hem is geweest; hoe 
ons geloof ons in deze tijd heeft geholpen; ook de gebeden en 
aanwezigheid van onze vrienden.        
Hierna spreekt  Hans de Weerd over ‘De genezende kracht van Gods 
Tegenwoordigheid.’ Na de lunch spreekt Petra Polachova over ‘Het proces 
van vergeving’. We eindigen de dag met een tijd van delen en voor elkaar 
luisterend bidden, waarbij Eddy ons praktische aanwijzingen geeft. 
Het was een inspirerende dag en fijn dat Ineke de Pender en Annie de 

Weerd er ook waren. Het is mooi om te zien hoe het Tsjechische pastorale team groeit en hoe er een 
verlangen is bij veel mensen om verder te groeien in het ontvangen van Gods aanwezigheid en het 
leren luisteren naar Hem. 

Conferentie in Praag 11 juni 
Het thema van de conferentie was:’ Het omarmen van leven in overvloed : Johannes 10:10 (Embracing 
life abundant). We zijn weer gast in de kerk van Katka wat een heel mooie ruimte is voor de 99 
deelnemers; we worden gastvrij ontvangen. 
We zijn met ons hele Nederlandse team gekomen: 8 personen en van elk echtpaar verzorgt 
er één persoon een lezing. Dit is voor ons ook nieuw. 
Janna begint en vertelt over het Overvloedige leven met God en brengt ons in Gods Tegenwoordigheid 
al biddend en beeldende taal gebruikend. 

De lezing van Hans gaat over de barrières die er zijn voor het ontvangen van dit overvloedige leven en 
hoe hiermee om te gaan. 

Eddy’s thema gaat over de invloed van overvloedig leven op relaties; hij gaat ook in op de 
karakteristieken van mannelijk en vrouwelijk. 
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Tony heeft als laatste lezing: Hoe dit overvloedige leven te verwelkomen? Ze sluit dit praktisch af met 
een oproep om naar voren te komen voor een zegening of om een briefje met negatieve woorden, die 
je zo belemmerden, bij het kruis te brengen en/of een gebed om reiniging te ontvangen. Veel mensen 
vinden het fijn om een zegen te ontvangen voordat ze weer naar huis gaan. 

  

Het gebedsteam samen met de belangstellenden op 12 maart 2016 

We hadden de mogelijkheid geboden om op vrijdag 10 juni een pastoraal gesprek aan te vragen.  
Diverse mensen hebben hier gebruik van gemaakt.. 
Via Karel Taschner, leider Immanuel, hoorden we hoe goed deze conferentie is ontvangen door de 
mensen: het was bijbels en er werden voorbeelden uit het eigen leven gegeven. Dit is 
een goed model voor een toekomstige conferentie. Het samenwerken is ons goed bevallen. 

Plannen voor 2016 en 2017 
- 3-daagse conferentie over Innerlijke Genezing in Praag 17-19 nov met Lin Button.  
- Publikatie in het Tsjechisch van Lins boek ‘Mother matters’ en van het boek van Lisa 

Guinness ‘In the beginning’. 
- Trainingsdag voor het Tsjechische pastorale team en geïnteresseerden in maart 2017. 
- Plannen voor conferenties in Most met Lin Button, 17 juni 2017; voor een conferentie in 

Praag 17 tot 19 november 2017 met Lisa Guinness of Randall Staley. Ook zal er een  
conferentie zijn in Ostrava, maar dat moet nog concreet gemaakt worden. 

 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. 
Hartelijke groeten, 
Tony Kalma (kalma@planet.nl), Stichting Praagse Lente te Bilthoven.  
Giften voor het werk blijven welkom: IBAN: NL30INGB0007330158 tgv St Praagse Lente.
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