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Tony 
De meesten van jullie zullen wel gehoord hebben, dat Tony 
aan het herstellen is. Eind 2013 is ze onverwacht opgenomen 
in het ziekenhuis voor een acute darmafsluiting. De operatie 
heeft ertoe geleid, dat Tony 10 dagen op de intensive care 
heeft moeten verblijven. Dit heeft natuurlijk een enorme 
aanslag gedaan op haar fysieke conditie. Maar later bleek 
niet alleen dat het lichaam veel heeft moeten verwerken, ook 
haar geest is behoorlijk van slag geraakt. Tony heeft 
depressieve klachten gekregen, maar is nu langzaam maar 
zeker aan herstellen. Het gaat niet snel, maar ze gaat wel 
degelijk met kleine stapjes vooruit. !
Werk in Tsjechië - Immanuel 
Eddy de Pender is gevraagd om de contacten met Tsjechië te onderhouden. Dat betekent, dat 
hij in maart samen met zijn vrouw Ineke naar een trainingsdag van het gebedsteam is 

geweest. Het was werkelijk prachtig om te zien hoe de 
mensen in Tsjechië hun verantwoordelijkheden 
nemen. In de eerste plaats is de oprichting van een 
Tsjechische stichting een feit. Het is allemaal juridisch 
goed geregeld en er is een bestuur benoemd. In het 
bestuur hebben zitting: Karel & Yvona Taschner, Petra 
Poláchová, Mila Jochmanová en Andrea Matoušková. 
Er is een bankrekening en ook hebben ze een website: 
http://immanuel-zs.cz. Stichting Praagse Lente heeft 
ze geholpen met de start door een gift te doen aan de 
Tsjechische stichting. 
In september zijn Janna Beek en Eddy de Pender voor 

een volgende trainingsdag naar Praag geweest. Deze 
dag was met name ook bedoeld als voorbereiding op de conferentie in november met Lin 
Button en haar team. !
Conferentie - Starting Again and Differently 
Van 15 tot 17 november 2014 wordt er een conferentie gehouden waar 
Lin Button en enkele van haar teamleden zullen spreken. KMS, de 
organisatie die verantwoordelijk is voor de organisatie, heeft gezorgd 
voor een goede PR. Er zijn op dit moment al 130 aanmeldingen. Het  
Tsjechische team kijkt erg uit naar de conferentie en het wordt 
gedragen door gebed. Het is mooi om te zien dat het werk van de 
Praagse Lente op deze manier doorgang kan vinden. We moeten echter 
ook constateren dat er verdriet is om het feit dat Tony er niet bij kan 
zijn. Het team leeft heel erg mee en is trouw in de gebeden voor Tony. !

Boek 
Vorig jaar, bij het plannen van de conferentie, was al afgesproken dat het boek van 
Lin, Als een vader, in het Tsjechisch uitgegeven zou worden. Als gevolg van diverse 
omstandigheden is de uitgave toevertrouwd aan KMS, de organisatie die ook voor de 
conferentie zorgt. Het boek zal ruim op tijd klaar zijn, zodat het tijdens de 
conferentie kan verschijnen. !

Hoe verder? 
Hoe de toekomst er uit zal zijn weten we natuurlijk niet. Wel is duidelijk dat het Tsjechische 
team heel erg gemotiveerd is om het werk dat door Tony is opgebouwd verder te brengen. De 
komende jaren kunnen we vanuit Nederland nog wel voor wat support zorgen, maar in een 
heel andere rol. Niet meer zo dragend als Tony, maar meer adviserend en ondersteunend. Dat 
betekent, dat giften nog steeds hartelijk welkom zijn op IBAN: NL30INGB0007330158 ten 
name van Stichting Praagse Lente 
          Eddy de Pender
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