
NIEUWSBRIEF  STICHTING  PRAAGSE LENTE,  april 2013 

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

 

Lieve vrienden, 

 

Fijn te horen dat jullie de nieuwsbrieven op prijs stellen. Ik probeer 4 brieven per jaar te sturen zodat 

ik korte brieven kan sturen en jullie toch op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. 

 

Ik begin met een terugblik op de conferentie in Malenovice 

waar 150 vrouwen uit Tsjechië, Slowakije en een paar vrouwen 

uit Polen aanwezig waren. Hiernaast zien jullie de drie vrouwen 

die alles organiseerden: Lenka en Rachel uit Brno,  terwijl 

Lucka mij vertaalde en Aneta(vooraan) werkte mee als stagere. 

De conferentie werd gehouden in een no-profit hotel (KAM), 

gesticht door een paar Amerikanen en nu geleid door een 

Tsjech. Voor weinig geld konden de vrouwen een weekend 

genieten van de prachtige 

omgeving en van de fijne sfeer 

in dit hotel. Het uitzicht was zo mooi! 

Ik werkte samen met een pastoraal team bestaande uit 6 leden van 

mijn Tsjechische team (Yvona, Mila, Andrea, Petra, Alena en Jodi) en 

6 pastorale werkers uit hun organisatie. Gelukkig had ik een middag 

om hen eerst een training te geven want genezend gebed was vrij 

nieuw voor hen en ze geloofden eigenlijk niet dat er vrouwen zouden 

zijn die tijdens of na de lezing naar voren zouden komen voor gebed 

want dat hadden ze nog nooit zo gedaan. 

Vanaf de allereerste avond was de respons op de uitnodiging om naar voren te komen (na de lezing) 

om gebed te ontvangen overweldigend. Er was zo’n honger inde mensen om God te leren kennen in 

Zijn liefde voor hen en er waren zoveel gewonde mensen. Velen hadden diepe verwondingen o.a door 

verwerping, vastzitten in leugens en verkeerde overtuigingen: bv iemand had de overtuiging dat ze 

altijd zich wel verlaten zou blijven voelen want ze kon zich niets anders herinneren. Maar na gebed 

voor de verlatenheid die ze had ervaren als kleine baby toen ze zo lang in de couveuse had moeten 

doorbrengen, voelde ze zich zo met liefde vervuld en dat was nieuw voor haar. 

Het meest bijzondere gesprek had ik met een jonge vrouw die een zangstudie volgde in Praag en ook 

de 6 uurlange reis maakte om hier te zijn. Ze vertelde me dat ze heel beschermd was opgevoed in een 

klein dorp waar haarvader predikant was;  nu in Praag was ze van alles gaan uitproberen. Resultaat: 

verslaafd aan roken, porno en ook was ze drugs aan het proberen. Al pratend begon ze in te zien dat 

roken echt slecht was voor haar stem en dat porno ook niet echt gelukkig maakte, etc…Het was zo 

ontroerend dat ze het besluit nam om haar leven weer opnieuw in de handen van Jezus te leggen en 

hem om hulp te vragen en zijn liefde te ontvangen na vergeving te hebben gevraagd voor het slechte 

omgaan met haar gaven. De volgende ochtend zong ze mee in het muziekteam en wat zong ze 

prachtig! Ik hoop haar in Praag weer te ontmoeten. 

 

Een heel leuk moment was toen we ontzettend moesten lachen 

en dat was zo bevrijdend! Gods geest is een geest van vreugde 

en dat merkten we.  

Het werd ook een creatief weekend: er waren workshops dans, 

fotograferen; er was de mogelijkheid om in gebed de rivier de 

Jabbok over te steken…..laat in de avond. 

Het was een voorrecht om aan dit weekend te mogen 

meewerken en God te zien werken in de mensen. Ik was heel 

blij met het pastorale team want overal in het hotel zag je hen 

gesprekken voeren met deelnemers. 



Tijdens de evaluatie zeiden ze,  dat ze het heel bijzonder vonden 

dat ik alleen was gekomen; dat was voor hen het bewijs dat ik 

vertrouwde dat zij goede teamleden waren. Dat waren ze ook en ze 

steunden mij op allerlei manieren. 

Weer bleek hoe belangrijk het was om met veel beeldmateriaal te 

werken: Powerpoint-presentaties, beeldjes, fotokaarten van de 

beeldjes. Ik had 750 kaarten meegenomen en die waren bijna op. 

 

Na de conferentie logeerde ik nog een paar dagen bij Petra en Petr 

Polachovi in Ostrava: de voorzitter en penningmeester van ‘Immanuel’, 

onze Tsjechische organisatie in oprichting. We hadden stevige gesprekken 

over hoe de statuten eruit zouden moeten zien. 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 ervan uitgaat dat de voorzitter allesbepalend is, moet je veel 

stemrecht aan de leden van het bestuur geven. Dus ging het er steeds over 

wanneer en hoe de leden mochten stemmen terwijl ik de rol van een 

democratische voorzitter duidelijk wilde maken, wat mij niet lukte. Dat is 

een groot cultureel verschil tussen ons, begrijp ik nu maar we nemen er  

de tijd voor en komen er wel uit. 

 

Het  komende programma: 

Over ruim een week: woensdag 17 april vlieg ik naar Wenen waar ik word opgehaald door Martin 

Ilavsky, een predikant uit Bratislava. Hij is een paar keer bij mij gekomen in Praag voor een 

gebedspastoraat en heeft mij gevraagd om  in zijn gemeente een conferentie te geven over Innerlijke 

Genezing. 

Ik ga dit samen doen met Petra Polachova en met een pastoraal team samengesteld uit pastorale 

werkers uit verschillende kerken in Bratislava. Donderdag- en vrijdagavond ga ik hen eerst onderwijs 

en praktische instructie geven terwijl de ochtenden gereserveerd zijn voor gebedspastoraten. 

Het thema van de conferentie is: Het vinden van je echte identiteit in God. 

Zaterdagmorgen geef ik twee lezingen over: How to come into God’s Presence en over How God 

wants to fill the gap in our hearts en ‘s middags over Selfacceptence en over The Power of the Fathers 

Blessing met de mogelijkheid om een persoonlijke zegen te ontvangen. Zondagmorgen is het laatste 

thema: The Power of memories (and how to receive healing of painful memories); ‘s middags een 

ontmoeting met de oudsten en ’s avonds komt een teamlid uit Kosice: Veronika op bezoek met haar 

baby. Maandag 22 april vertrek ik weer en vlieg vanuit Wenen terug nadat ik ’s morgens nog 

gesprekken heb. 

 

Van 1 tem 6 mei gaan Nanne en ik samen naar Praag. Op donderdag 2 mei zullen we als bestuur van 

‘Immanuel’ ons over de statuten buigen en ook plannen maken voor het komende seizoen. Voor het 

najaar zijn de plannen: een conferentie van 1 dag in Praag over Besef van zijn begin oktober waarbij 

het hele pastorale team wordt uitgenodigd en er zo ook de mogelijkheid is om  elkaar te ontmoeten. 

 in November een conferentie in Brno die Petra wil organiseren. 

Voor 2014 staat een conferentie gepland in Most van 14-16 februari en in het najaar 

hopen we weer in samenwerking met KMS een 3-daagse conferentie te organiseren in 

Praag met als spreker? Plannen genoeg dus. 

Zaterdag 4 mei trouwt ons teamlid: Andrea Matouskova en we  gaan we als bestuur 

naar de trouwplechtigheid. 

 

Veel dank voor het meeleven met het werk wat we in Tsjechië en Slowakije mogen 

doen! Fijn dat er zo’n goede vooruitgang in zit. Dank voor jullie steun ook in gebed 

want dat is wel heel belangrijk om door te kunnen gaan. 

Hartelijke groeten ook namens Nanne die als penningmeester goed zorgt. 

Tony Kalma 

www.stichtingpraagselente.nl; email: kalma@planet.nl 

http://www.stichtingpraagselente.nl/


 

 

 


