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Nieuwsbrief Stichting Praagse Lente 2021 tot juli 2022 

Aaan het bestuur en vrienden en belangstellenden van ons werk inTsjechië 

 

Het wordt tijd voor een volgende nieuwsbrief want er zijn weer veel nieuwe ontwikkelingen.  

De vorige nieuwsbrief eindigde hoopvol met de mededeling: ‘Er staat van 18 tem 21 november 2021 

een conferentie gepland in een nieuwe plaats, Tabor, met het thema: ‘How Jesus love heals our hurts 

and relationships.’ Helaas kon deze conferentie voor de tweede keer niet doorgaan vanwege corona. 

 

Wat wel door kon gaan was de vertaling in het Tsjechisch van mijn 

boek ‘Je eigen weg vinden’. Anna Svetlikova vertaalde mijn boek en 

KMS zorgde voor de redactie. De vertaling bleek erg goed te zijn en 

ook de uitvoering van mijn boek, nu genoemd ‘Vind je weg’  met een 

bijlage van kleurenfoto’s, zag er mooi uit. 

In december werd het gepubliceerd en goed ontvangen. Ook maakten 

we de afspraak dat er op 23 april een boekpresentatie zou zijn met 

voorafgaand een seminar over de groei en kracht van vertrouwen.. 

 

Ondertussen waren we meer gewend om via zoommeetings contact 

met elkaar te hebben toen we zo lang  niet naar Tsjechië konden 

reizen. Er werden zoommeetings georganiseerd met de leden van het 

bestuur. Ook de jaarlijkse pastorale trainingdag voor de medewerkers 

op 5 maart van dit jaar werd weer online gegeven (zie foto) net als het 
vorige jaar.  Als thema werd gekozen: My journey of Healing. 

 

Als hoofdprogramma waren er die dag drie lezingen: Eddy, Mila en ik vertelden iets over onze eigen 

levensreis naar meer geheeld worden en over hoe innerlijke genezing daarbij een rol speelde. 

Na elke lezing was er tijd om hierover in kleine groepen met elkaar te  praten en te bidden. De 

deelnemers zagen op deze manier hoe heel verschillend we innerlijke genezing  kunnen ontvangen. 

Ook hoe belangrijk het is om de diepe bevestiging te ontvangen dat het goed is om er te zijn, te leven 

(psalm 139) en te weten ten diepste geliefd te zijn. 

 

Deze dag kwamen we 

goed door,  hoewel er 

steeds meer vragen 

kwamen rond het 

communiceren van de 

voorzitter van 

Immanuel.  Een van drie 

leden van het dagelijks 

bestuur verliet de 

Tsjechische Stichting 

Immanuel door een 

conflict met haar. Alles 

werd teveel centraal 

geregeld door de 

voorzitter; onze eigen  

inbreng werd vaak niet 

gewaardeerd. 

 Overleg mislukte, 

waarop de voorzitter haar ontslag schriftelijk aanbood, wat geaccepteerd werd door de werkgroep-

commissie die inmiddels was ontstaan. Een ander bestuurslid, die tot dan toe erg erg goed had 

geholpen om er bv voor te zorgen dat het werk van Immanuel door kon gaan, werd tot nieuwe 

voorzitter gekozen. De boekpresentatie en een geplande conferentie konden doorgaan. 

Het was een verdrietige zaak en heel pijnlijk voor ons dat het niet lukte om met Mila in gesprek te 

komen. Dit had niemand verwacht toen ze een paar jaar terug voorgesteld werd als voorzitter.  
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Ik merkte begin januari dat ik mijn vreugde verloor voor het werk in Tsjechië maar gelukkig werd ik 

door een lid van ons pastorale team uit Podebrady gevraagd om in 

hun kerk een online lezing te houden over Zelfaanvaarding en 

Aanvaarding van de ander. Toen ik dat deed, kwam mijn vreugde 

terug en  ontving ik de kracht om verder te gaan;  we maakten de 

afspraak dat ik na de boekpresentatie naar Podebrady zou komen om 

in hun gemeente te zijn. 

 

Het was goed dat ik een mooi contact had kunnen opbouwen met 

Lubomir, de directeur van KMS (Christian Mission Soecity). KMS 

organiseerde vanaf 2007 verschillende grote conferenties voor 

Immanuel,  waaraan ik meewerkte. Ik had fijn overleg met zijn 

secretaresse mbt de voorbereiding van de boekpresentatie. De you- 

tube registratie van mijn Nederlandse boekpresentatie had ik 

opgestuurd en zo hadden ze een idee hoe zoiets aan te pakken want 

ze deden dit voor het eerst. Ze kozen ervoor om ’s morgens een 

Seminar te houden met twee lezingen, die ik zou verzorgen  

- Learning how to built more trust in God and in relationships. 

- How to trust God in difficult situations, how to cope with the   

   difficulties, these blocks. 

   

Er was een goede samenwerking met het pastorale team en na elke 

lezing was er tijd voor gesprek en gebed waar veel gebruik van werd 

gemaakt. 

’s Middags werd het feestelijk: na het zingen van een paar mooie 

liederen, hield Lubomir een speech en reikte aan mij het boek uit. Dat 

was wel een heel bijzonder 

moment want hier had ik 

jarenlang naar toe gewerkt. 

Anna, die het boek 

vertaalde, vertaalde nu ook. 

 

Hierna volgden korte speeches: eerst van Katerina, die de 

editing deed, daarna hield Nanne een mooi verhaal, oa over 

hoe het boek was ontstaan. Eddy de Pender, die samen met 

zijn vrouw Ineke sinds 2007 met ons samenwerkt, hield 

daarover een verhaal dat erg gewaardeerd werd. Tussendoor 

was er muziek. Als laatste sprak Karel Taschner, die samen 

met zijn vrouw zich erg had ingezet om de dienst van 

Innerlijke Genezing in Tsjechië bekend te maken als directeur van de ETS, de HBO-opleiding 

theologie. Ik ontmoette zijn vrouw tijdens een workshop in de kerk waar ik werkte. Nadat ze met mij 

naar een conferentie van Leanne Payne in Duitsland waren geweest, zagen zij hoe belangrijk innerlijke 

genezing zou zijn voor veel Tsjechen die nog steeds leden aan de gevolgen van de Russische 

bezetting; ik mocht lesgeven en workshops houden op deze 

HBO-opleiding. 

 

Daarna was er een feestelijk samenzijn met hapjes en 

drankjes en kon het boek worden gekocht, waarbij ik 

signeerde.  

KMS was ook blij met deze dag want het bleek dat er nu 

sinds de uitgave al ruim 400 boeken waren verkocht. Wat 

genoten we als betrokken teamleden van onze gezamenlijke 

maaltijd als slot.  
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Het was een mooie dag geweest waar bijna 100 personen kwamen, ook 

velen die in de afgelopen jaren sinds 1970 had leren kennen! 

 Het was zo’n vreugde voor mij om al die oude bekenden en vrienden te 

kunnen ontmoeten maar ook nieuwe mensen te verwelkomen. 

Totaal onverwachts gebeurde er daarna van alles. Ik kreeg oa twee radio-

interviews in de dagen erna. Zondags werd ik gevraagd om te spreken in 

een KS-kerk (Christian Fellowship) in Praag waar ik mij meteen thuis 
voelde. We bleven nog tot woensdag in Praag en zo was er ook tijd voor 
een paar counselings. 
Woensdag nam Nanne afscheid en ging naar huis;  ik ging naar 
Podebrady om samen te werken met Misha en Tomas Mojzis in hun 
Tsjechisch-Engelse kerk die samenwerkte met de CB-kerk. 
 
Ik was nog maar net naar mijn ‘kuurpension’                                 

gebracht of er was al een bijeenkomst in de CB- kerk. Ik kwam samen met 
Misha binnen in een gezellig zaaltje waar rondom een grote tafel vol 
lekkere hapjes zo’n 16 vrouwen zaten. Het bleek een heel gemengd 
gezelschap: vluchtelingen uit Oekraïne, kerkleden en vrienden. Een 
programma was er niet en geen vertaler. 
Er ontstond toch een gesprek, ieder zong liederen in zijn eigen taal en ik 
vertelde waarom ik hier was gekomen. We luisterden intens naar de 
verhalen van de Oekraïners over hun vlucht naar Tsjechië. 
Lang hadden ze met hun jonge kinderen in kelderruimte van een station 
gezeten, steeds hopend mee te kunnen met een volgende trein. Lang lukte 
dat niet, ze lazen de bijbel, zongen en baden en eindelijk stopte een trein 
en konden ze mee, soms liggend op de grond. Hierna gaven we elkaar een 
hand en baden het Onze Vader, wat verbondenheid gaf. Daarna:  tijd voor de hapjes. 
 
In het pension werd ik verwend met een mooie kamer, heerlijk ontbijt en ’s morgens een massage, 
een manicure, rustte ik of maakte een wandeling door dit prachtige stadje met overal tulpen! 
Twee avonden kwamen we met een kleine groep vrouwen bij elkaar in het huis van een Amerikaans 

echtpaar die ervoor zorgden dat veel vluchtelingen 
woonruimte kregen en verder beschikbaar waren. 
Het bleek dat deze vrouwen kwamen voor pastorale hulp 
en het was voor mij bijzonder om iets te vertellen over 
innerlijke genezing en dat met velen ook te praktiseren. Als 
ze zagen hoe goed het iemand deed om te praten over wat 
pijnlijk was geweest en dan gebed te ontvangen, wilden ze 
dat ook. Voor mij en voor hen een nieuwe ervaring.  Ook 
was het gezellig om in het gezin van Misha en Tomas te zijn 
met Eliane van drie en Matous van acht. 
Zondagmorgen maakte we een vaartochtje op de Elbe en ’s 

middags was de kerkdienst. Die was ongedwongen en werd gehouden in de ruimte waar ook Pilatus 
therapie werd gegeven. Veel jonge mensen kwamen; de kinderen zaten gewoon op een groot kleed 
op de grond te spelen en te kletsen. Ik heb genoten van de gesprekken na de dienst want er waren 
veel vragen en ze waren geïnteresseerd in wat geloven zou kunnen betekenen voor hun leven. 
De volgende dag bracht Tomas me naar het vliegveld in Praag en nam ik afscheid. Ik hoop snel weer 
in Podebrady te komen want daar voel ik  me thuis; misschien na de conferentie in Tabor, die van 23 
tot 25 september zal worden gehouden; samen met Eddy en Ineke de Pender gaan we daarheen. 
Bedankt voor het lezen van deze brief en voor jullie medeleven op vele manieren, dat steunt het werk. 

Hartelijke groeten van Tony, die dankbaar is dat ze dit werk kan doen.  

Tony Kalma (kalma@planet.nl). 
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