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NIEUWSBRIEF STICHTING PRAAGSE LENTE, december 2011 

 
Verslag van de september-reis naar Praag en de october-reis naar Bratislava. 

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

 

Lieve vrienden, 

Het wordt weer tijd voor een nieuwsbrief  zo aan het 

einde van het jaar. Er zijn in het afgelopen jaar goede 

ontwikkelingen geweest mbt het werk van de Stichting 

Praagse Lente.  

Het doel van onze Stichting is als volgt geformuleerd: 

 

-  het verlenen van hulp aan mensen met 

   traumatische ervaringen 

-  het trainen/toerusten van hulpverleners 

-  het geven van onderwijs mbt persoon- 

   lijkheidsvorming en relatie. 

 

Het is mooi om te zien dat er steeds meer een 

verschuiving te zien valt van het verlenen van persoonlijke hulp, dus van pastoraat aan mensen, naar 

het trainen en toerusten van hulpverleners die in gesprek kunnen gaan met mensen en genezend gebed 

kunnen toepassen. 

 

Het is dit jaar al de 4
e
 nieuwsbrief die ik jullie kan sturen en dat betekent dat er 4 reizen zijn gemaakt 

naar Tsjechië en Slowakije. Ik wil jullie bedanken voor alle mogelijke vormen van meeleven met dit 

werk, want dat is echt de basis waardoor alles kan doorgaan.  

 

- van 10-13 februari gaven Janna Beek, Eddy en Pender en ik in Praag een pastorale training aan de 

helft van de leden van het Tsjechische pastorale team; we hadden veel persoonlijke gesprekken om 

hen beter te leren kennen. 

-   van 7 tem 14 maart reisden Nanne Kalma en ik naar Praag en Litvinov. In Praag had ik nog een 

aantal persoonlijke gesprekken en van 10 tem 14 maart gaf ik een conferentie in Litvinov en waren 

daar persoonlijke gesprekken. Litvinov ligt vlakbij Chomutov,  waar de Tsjechische leiders van het 

werk wonen: Karel en Yvona Taschner. Dat is in het armste deel van Tsjechië. 

- van 7-10 april werkten zeven mensen van het Tjechische pastorale team mee  in het gebedsteam    

van TPZ  ( www.leannepayne.nl)  tijdens een conferentie die gehouden werd in Delden en waar 

Mario Bergner sprak over: ‘Genezing van onze diepste wonden.’ Zo konden ze zien hoe wij werken en  

hoe het Nederlandse team met elkaar omgaat. We ontvingen heel goede reacties van hen en ze 

ervoeren het als inspirerend en leerzaam. 

- van 15 tot 18 september gaven Janna Beek, Eddy de Pender en ik een pastorale training aan de 

leden van het Tsjechische team en hielden we met hen  persoonlijke gesprekken. Daarover vertel ik 

meer in dit verslag. Het was prachtig weer, wat is te zien op bovenstaande foto! 

- van 20-26 oktober heb ik in Bratislava in Slowakije gewerkt: een nieuwe plaats. Het was heel 

bemoedigend om daar een groep van 20 mensen te mogen trainen in pastoraal werk en ook te mogen 

spreken, o.a. in een Apostolische gemeente.  

 

Belangrijk voor de ontwikkelingen voor het werk zijn ook de boeken, die 

we hebben uitgegeven in het Tsjechisch. Het zijn er al heel 

wat; van Leanne Payne gaven we uit: Aslans adem,  Herstel 

van Identiteit,  Gods Tegenwoordigheid Geneest,  

Luisterend Bidden. Van Signa Bodisbaugh: Op Weg naar 

Heelheid in Christus.                                                                                      

In februari zullen nog twee boeken volgen: ‘Het gebroken 

Beeld’ van Leanne Payne en ‘Herstel de Liefde’ van Mario  

Bergner. De ontwerpen voor de covers, zie hiernaast, zijn 
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bijna klaar. Links het Nederlandse ontwerp voor ‘Herstel de Liefde’;  we konden de rechten voor de 

Tsjechische uitgave kopen. Rechts een schilderij van Eberhard Münch dat we voor de cover van ‘Het 

gebroken Beeld’ uitzochten en waar we de rechten van kochten. 

Mario Bergner zal, samen met mij, de spreker zijn op de 3-daagse conferentie in Praag van 28-30 

september 2012. De boeken zullen mensen helpen om de stof van de conferentie te verwerken. Er is 

vraag naar boeken over het vinden van je seksuele identiteit, omdat velen geschokt waren over wat ze 

zagen gebeuren tijdens de eerste gay-parade  die in augustus 2011 in Praag werd gehouden. 

Ook zullen de leden van het pastorale team deze twee nieuwe boeken ontvangen op de pastorale 

trainingsdag:  25 februari 2012. 

 

Verslag reis naar Praag 15- 20 september 

Donderdagmorgen om 7.00 uur vertrekken Eddy, Janna en ik  met Eddy’s auto richting Praag waar we 

al om half 4 aankomen! Zo hebben we de tijd om weer even te wennen en de stad in te gaan. 

 

Vrijdag is een drukke dag met veel gesprekken/gebeden met leden van het pastorale team. Het bleek 

heel zinvol, want zo leerden we hen beter kennen. Vaak waren ze zelf ook nog in een genezingsproces 

en konden we hen weer een stapje verder helpen op weg naar meer heelheid 

 

Zaterdagmorgen beginnen we om 9 uur 

met de pastorale training en we zijn blij om 

20 mensen te kunnen verwelkomen (zie de 

foto hiernaast).                                       

Ook is er een echtpaar: Zuzka en Jan 

Plavcan gekomen  uit Bratislava.  Zij 

wilden deze training volgen ivm de start 

van een gebedsteam in hun gemeente in 

Bratislava waaraan ik in oktober een 

pastorale training zou gaan geven. 

Het hele Tjechische pastorale team bestaat 

uit ongeveer 30 personen en vanaf volgend 

jaar komen we als heel team bij elkaar. Nu 

wilden we de tijd hebben om iedereen beter te leren kennen en hen duidelijk te maken hoe belangrijk 

luisteren is bij het bidden met mensen. Daarom kozen we ervoor om dit jaar 2x met een deel van het 

team bij elkaar te komen. Luisteren naar de ander én naar God en ook: anderen helpen te leren 

luisteren naar God. Op deze dag was er steeds een theoriegedeelte, wat we in praktijk brachten en 

behandelden we de thema’s: luisteren en feedback geven, besef van zijn en zegenen. 

Bij de evaluatie hoorden we hoe belangrijk deze praktische training voor hen was; dit gaf hen 

vertrouwen in hun mogelijkheden, bv om zelf  van God te ontvangen. Vooral het bidden voor elkaar in 

een kleine groep; eerst stil worden om te ontvangen, dat te delen en pas daarna te bidden, vonden ze 

waardevol. Ze waren verrast dat ze allemaal hun eigen bijdrage konden leveren. Ook leerden ze het 

belang van stilte tijdens het bidden, de kracht van zegenen en de zegen van het delen met elkaar. 

Het was een verrassing dat Alena, uit het gebedsteam, zo’n goede vertaalster bleek te zijn! Ook 

hadden  we een heel fijne ruimte kunnen huren: de Tyrannushall;  als tegenprestatie gaf ik aan een 

aantal mensen van deze gemeente, die deze ruimte beheert,  op maandag een gebedspastoraat.  

Het is mooi dat we op deze manier  deze ruimte weer kunnen huren op zaterdag 25 februari. 

. 

Het bleek dat veel leden van het pastorale team die de ETS-parttime-opleiding theologie/sociaal 

pastoraalwerk volgden, hun scriptie schreven over een thema verbandhoudend met Innerlijke genezing 

waarbij ze heel vaak Leanne Payne citeerden. Twee van hen waren net afgestudeerd met de hoogste 

waardering voor hun scriptie. Zo komt er steeds meer waardering voor de inzichten van Leanne Payne 

mbt Innerlijke Genezing. Daarom werd ik ook weer gevraagd om in maart 20 lesuren te geven voor 

ETS -studenten van de Bachelor-opleiding theologie/sociaal werk..   
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Zondagmorgen namen we de tijd om met de leiders van het 

werk in Tsjechië, Karel en Yvona Taschner,  te spreken, de 

trainingsdag te evalueren en plannen te maken voor 2012. 

We besluiten om een aantal leden van het Tsjechische team 

te vragen om mee te werken aan het maartweekend van de 

ETS. We denken o.a. aan Marek Macak(vertaler), Andrea, 

Jitka en Petra. Verder natuurlijk Karel en Yvona Taschner , 

Nanne en ik; ook heb ik Martin Tensen gevraagd om mee te 

werken.    

(Op de foto hiernaast zie je Karel en Yvona tijdens hun 

bezoek aan de Keukenhof 2011)                                                                                                                          

Op zondagmiddag vertrokken Janna en Eddy weer uit Praag en reden ze met Eddy’s auto naar 

Nederland. Het waren goede dagen geweest en jammer dat Ineke de Pender er niet bij kon zijn 

vanwege ziekte van hun zoon.      

Maandagmorgen om 9.00 uur had ik een gesprek met Mirek Hora van Uitgeverij Navrat over de 

uitgave van twee boeken: ‘Herstel van Identiteit’ en ‘Het gebroken Beeld’. Hij wil ze allebei zo snel 

mogelijk uitgeven omdat er in deze boeken veel wordt gesproken over het vinden van je identiteit als 

man en als vrouw en ook over je seksuele identiteit. Op 13 augustus van dit jaar was in Praag de eerste 

Gay-Parade geweest,  bekeken door duizenden mensen. Veel Christenen, maar ook anderen, 

worstelden nu met vragen mbt homoseksualiteit en Mirek  hoopt dat deze boeken helpend kunnen zijn. 

Om 11.00 uur hadden Karel, Yvona en ik een bespreking met Lubomir en Hana van KMS over de 

septemberconferentie 2012 met Mario Bergner. We brainstormden over de titel en zij kozen: God's 

Power to Transform  2012 -  Journey to the true Identity.  Eind februari willen ze de thema’s van de 

lezingen en werkgroepen zoveel mogelijk ontvangen ivm de promotie.                                                

Zo vliegt de maandag om met nog een aantal gesprekken en vlieg ik dinsdagmorgen weer terug naar 

huis  

Verslag reis naar Bratislava 20-25 oktober.                                                                                      

Zuzka en John Plavcan nodigden mij uit om een pastorale training te geven in hun gemeente in 

Bratislava.  Zuzka kende ik al van de pastorale trainingsconferentie voor Youth for Christ leiders, die 

ik in Slowakije ergens in de Hoge Tartra gaf in april 2006.  Zij hadden een klein team gevormd samen 

met Veronika Mojzis, die pastorale trainingen geeft bij Youth 

for Christ en in Kosice woont en samen met hun vrienden 

Juraj en Martina Bobula uit de baptistengemeente in 

Bratislava.                                                                                

Ik ken Juraj al lang en heb gezien hoe hij steeds meer groeide 

in zijn man-zijn en nu is hij bijna een jaar gelukkig getrouwd 

met Monica. Ik zal bij hen logeren (zie de foto: links Juraj en 

Monica er rechts de predikant Pasho en zijn vrouw) 

Donderdagmorgen 20 oktober vlieg ik om 10.20 naar 

Bratislava en om 12.10 land ik daar en wordt opgewacht door Zuzka. Ze neemt me mee de stad in om 

de sfeer te proeven. Bratislava heeft een klein mooi centrum maar is verder een echte zakenstad en 

zetel van de regering. We lunchen samen en ze vertelt me het programma van de komende dagen.  

Vanavond eten we bij Juraj en Monica en zullen we samen alles voorbereiden. Op weg naar huis lopen 

we over een markt met prachtige harten van gedroogde bloemen. Zo’n hart hangt 

nu op mijn huisdeur (zie foto)!                                                                                    

s Avonds bereiden we de conferentie voor als team en zegenen ook elkaar nadat 

we tijd genomen hebben om te luisteren en te ontvangen.  

Vrijdag om 12.00 uur hebben Zuzka en ik een afspraak met de leider van de 
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gemeente, Pasho,  en met zijn vrouw Monica; we eten we samen in een restaurant dichtbij Monica’s 

werk. Het is heel bijzonder hoe Pasho mij zijn vertrouwen geeft en blij is dat ik een pastorale training 

wil geven aan de mensen uit zijn gemeente. Ook zal ik spreken in de zondagmorgendienst en in de 

vrouwengroep zondagmiddag en we bespreken hoe dit zal gaan. Ik voel me heel welkom! Alles gaat 

zo gemakkelijk: vertalers genoeg en er bestaat een enorm verlangen om mensen meer inzicht te geven 

in wat innerlijke genezing voor hen zou kunnen betekenen. 

Het programma voor de pastorale training ‘The Power of God’s Healing Presence’  ziet er als volgt 

uit:  

Friday 21th October: 

18.00 - 18.30 Welcome, introduction, worship and prayer. 

18.30 - 20.00  Basic principles how to pray healing prayers; Practicing God’s Presence in 

                       us and with us, practicing receiving from Him. 

20.15 - 21.30 The language of imagination in the bible; our distorted image of God and how  

                       to relate to Him in a healthy way. 

21.30 – 22.00 Time for personal talks/prayer 

Saturday 22th October 

 9.00 –   9.20 Welcome and worship 

 9.20 –  10.45 God’s healing motherly love: how He wants to fill the gap in our hearts. 

11.00 – 12.15 God’s healing affirming Fatherlove and how we can find our own identity 

                       by inviting Him into our situation, into our being. 

13.00 – 14.00 Blessing and the possibility to receive a personal blessing also for their ministry 

                       After finishing this training: time for personal talks and prayers.  

18.00              Talk/prayer/dinner with Veronica 

 

De training wordt gevolgd door ongeveer 20 personen waaronder de predikant. Het is mooi om te zien 

hoe ze zich steeds meer kunnen openen en meer betrokken worden. Ze hebben veel onderwijs gehad 

over wie God is, over wat Hij kan doen,  maar om zelf iets van God ontvangen: dat is heel nieuw voor 

velen.  

Weer zie ik hoe belangrijk het is om met beeldjes, met fotokaarten, met Powerpoint-presentaties te 

werken, vooral als het gaat om de genezende kracht van Gods Vader- en Moederlijke liefde voor hen 

en over hoe zij nieuwe liefdevolle beelden in hun hart kunnen ontvangen. Dat 

kan hen helpen om meer in verbondenheid met God te  kunnen leven.. 

Wat een verdriet, wat een pijn is er ook weer in deze groep. Veel problemen als 

gevolg van ongewenst zijn, alcoholisme, weggegeven zijn aan oma’s als peuter, 

erg veroordelend zijn naar zichzelf: ik doe niet genoeg, ik ben niet intelligent 

genoeg, ik moet meer presteren, harder werken, ben geen goede moeder, etc.  

Ze moesten zoveel van zichzelf en  ze focusten zich  op problemen ipv op 

mogelijkheden en op wat er niet was in plaats van om te zien wat er al wel was. 

Een intens moment was toen ze een steen mochten brengen bij het kruis. Die 

steen was een symbool voor iets wat zwaar was in hun leven of voor nare 

woorden, etc. Dit hielp hen ook om daarna zelf iets te ontvangen. Zo  leerden 

ze ontvangen en het was erg mooi om te zien hoe ze met elkaar in gesprek 

raakten over het onderwerp zegenen. En ook zegenden ze elkaar en beleefden daar vreugde aan.. 

Als slot vertelde ik hen wat ik van hen verwachtte in de zondagmorgendienst. 

Ik vertelde dat mijn thema zou zijn: Gods aanvaardende liefde en zei dat zij daarvan iets mochten laten 

zien aan de mensen, die ik dan zou uitnodigen om naar voren te komen. 

 

Ik vroeg hen  in tweetallen te gaan staan en af te spreken wie het 

eerst zou ontvangen en wie zou geven. Ik legde uit dat er pijn in 

mensen kan zijn van zich niet gezien en niet geliefd  voelen en 

vertelde dat het genezend kan zijn om te horen, te voelen en te 

zien dat God anders is en dat Hij je ziet, hoort en  voelt.       

Zij mogen God als het ware present stellen door om de beurt de 

ander bij de hand te nemen of de hand op zijn of haar  schouder te 
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leggen (na toestemming gevraagd te hebben) en zeggen,  terwijl je de persoon aankijkt: God ziet je, 

Hij houdt van je en is blij met je. We mogen geloven dat Gods liefde door ons heen naar de ander kan 

gaan.  

Dit ‘oefenen’ ze eerst zelf met iemand uit de groep. Als we erover spreken hoe het was om zo een 

zegen voor elkaar te zijn, zegt iemand: ‘Het was heel moeilijk en heel goed.’ 

 

Zondag na de dienst, waarin ik sprak over: ‘Gods aanvaardende liefde’,  nodigde ik de mensen uit om 

naar voren te komen. Ik legde hen uit dat Jezus ons wil vergeven en ons genezen in iedere situatie en 

om dit te illustreren gebruikte ik de foto die hiernaast is afgedrukt. 

Ik vertelde hen dat er de mogelijkheid was om vergeving te vragen of te 

ontvangen; om gebed te ontvangen,  om te leren troost en bemoediging 

te ontvangen ipv veroordeling. Ook konden ze naar voren komen om te 

horen van iemand dat God je ziet, van je houdt en blij met je is en velen 

kwamen naar voren. Later sprak ik nog met mensen van het pastorale 

team en ze waren bemoedigd om te zien hoeveel zo’n paar woorden 

betekenden voor mensen. 

 

’s Middags in de vrouwengroep spreek ik over Zelfaanvaarding. Er was 

een enorme opkomt en we konden maar net met meer dan 50 vrouwen 

in het zaaltje. Ik ga in op:  God  zegt ja tegen je, kun je dan ook ja 

zeggen tegen jezelf? Wat belemmert je om van jezelf te houden?  Ik 

vertel hoeveel moed je nodig kunt hebben om Gods liefde aan te nemen, omdat we alles willen 

verdienen. En wat gebeurt er als je het niet verdient? Hoe reageer je dan?  Ik nodigde hen uit om naar 

een tekst te luisteren: Efeze 3:12 waarin staat dat we vol vertrouwen door geloof toegang hebben tot 

God door Jezus.  

Ik vroeg hen aan een fijne situatie te denken of aan een lastige/ verdrietige situatie en zich dan voor te 

stellen hoe je daarmee naar God zou kunnen gaan; dat ze iets mochten proeven van  het je vreugde 

delen met God of je verdriet en dat ze dat mochten proberen te doen. Ik las de tekst nog een keer en 

het werd stil. Uit het gesprek erna begreep ik dat mensen wel met hun vreugde naar God wilden gaan 

maar niet met hun pijn of boosheid. Ik legde hen uit dat God hen wil bemoedigen en troosten maar dat 

je thuis vaak niet geleerd hebt om te troosten of om troost te ontvangen. Daarom kun je soms  in 

afwijzing of in boosheid gevangen zitten. Dat bleek een groot thema te zijn en alle counselings van 

zondag en maandag hadden dit thema. 

Maandag had ik 4 gesprekken/gebed na elkaar en steeds was het thema: ontvangen van troost en 

bemoediging. Zelf waren deze mensen  ook heel veroordelend geweest naar hun partners en 2 

vrouwen waren gescheiden;  nu zagen ze een diepe oorzaak daarvan;  ze waren zo afwijzend en 

negatief naar hun man geweest. 

 

Maandagavond 24 oktober eten we nog met elkaar: Zuzka, John, Juraj en Monica en ik. We sluiten 

met elkaar deze tijd af en zij zijn blij met alles wat mogelijk was. Dit was vast niet de laatste keer dat 

ik in Bratislava ben geweest. 

Dinsdagmorgen 25 oktober,vroeg vlieg ik weer met een rechtstreekse vlucht naar Schiphol en om 11 

uur ben ik weer thuis!. 

 

Toekomstplannen 2012 

Voor het komende jaar staan er weer allerlei aktiviteiten op het programma: 

 

-  Van  23 - 28  februari gaan Janna Beek, Eddy en Ineke de Pender en ik naar Praag om o.a op 25 

februari een pastorale trainingsdag  te geven aan het Tsjechische pastorale team. Dit als voorbereiding 

voor de september-conferentie in Praag met Mario Bergner.  

 

-  Het is bemoedigend dat er op 23 en 24 maart 2012 weer een 

studieweekend van 20 lesuren gehouden zal worden voor ETS-

studenten theologie en studenten theologie/sociaal werk over 
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Innerlijke Genezing. Het zal zijn voor de 1
e
 en 

e
 4-jaars studenten die hun Bachelor willen gaan doen. 

Het is een keuzevak voor de studenten en ze ontvangen hier studiepunten voor. Wat is dit een kans om 

hen kennis te laten maken met dit thema en hen te leren hoe genezend gebed toe te passen.            

Iedere student zal weer het boek van Leanne Payne: ‘Herstel van Identiteit’ ontvangen.  Ik zal deze 

lessen geven ism Martin Tensen,  mijn man, Nanne, Karel en Yvona Taschner en een klein Tsjechisch 

pastoraal team..                                                                                                                                     

Daarna zal ik doorreizen naar Ostrava waar ik zal werken van 29 maart tot 2 april. Ik zal daar een 

conferentie geven en een pastorale training. 

- Verder heeft KMS mij weer uitgenodigd om van 28 - 30 september 2012 in Praag een driedaagse 

conferentie over Innerlijke Genezing te geven. Ik zal dat gaan doen in samenwerking met Mario 

Bergner uit USA. Hij sprak in de april-conferentie van TPZ, waar ook zeven Tsjechen waren; daar 

hebben we goede afspraken kunnen maken. Een Nederlands pastoraal team zal dan gaan meewerken. 

 

Vorig jaar las ik onderstaand gedicht en ik vind het zo mooi passend dat ik mijn brief hiermee afsluit. 

 
Geef mij de voeten van Mozes  

die kunnen gaan waar ze moeten gaan.  

 

Geef mij de mond van Mozes  

niet om mooi te kunnen spreken  

maar om te zeggen waar het op staat.  

 

Geef mij het hart van Mozes  

Een hart vol vuur: groot en sterk.  

Waar wel een heel volk in past.  

Een hart met durf, een hart dat klopt en klopt met liefde 

 

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 postbanknr 7330158 tnv Stichting 

Praagse Lente te Bilthoven. We zijn ook blij met de steun van de 

Stichting TPZ. 

 

Ik sluit af met een plaatje uit Praag  en wens iedereen heel goede 

Kerstdagen en een gezegend 2011. 

 

Tony Kalma,  

Tureluurlaan 24,  

3722EC Bilthoven 

email: kalma@planet.nl 

www.stichtingpraagselente.nl 

 

http://www.stichtingpraagselente.nl/

