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NIEUWSBRIEF STICHTING PRAAGSE LENTE, december 2012  
 

Verslag van de september-reis naar Praag en overzicht van de activiteiten in 2012 

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.  

 

Heel blij ben ik met de nieuwe Tsjechische Organisatie ‘Immanuel’, 

die maandag 1 oktober is opgericht. Er moet nog wel het een en 

ander gebeuren voordat deze Organisatie goed funktioneert.  

Maar er is nu een bestuur: Petra Polachova is voorzitter, Mila 

Jochmanova is secretaresse en Petr Polach is penningmeester. Karel 

Taschner en Yvona Taschnerova zijn beiden lid en inzetbaar op  vele 

plaatsen. Verder zijn Misa Zumarova (website) en ikzelf ook lid van 

het bestuur. Het is wel bijzonder dat alle bestuursleden aan de ETS 

theologie hebben gestudeerd, vaak naast hun baan. Misa is bv grafisch  

ontwerpster. 

          Nancy en Mario                    De eerste taak is nu om goede statuten vast te stellen en om de leden te 

kiezen, want dat is vereist in de Tsjechische wetgeving.. 

Dit is echt de vervulling van mijn droom: Een Tsjechische Organisatie die het werk van Innerlijke 

Genezing door genezend gebed in hun land verder gaat brengen. 

 

Verder was ook de 3-daagse conferentie, die georganiseerd werd door KMS, van 28-30 september 

een hoogtepunt. Het thema: ‘Het vinden van je echte identiteit in God’ sprak velen aan en ruim 200 

personen bezochten deze conferentie. Mario Bergner en ik verzorgden samen de lezingen terwijl aan 

de workshops ook Nederlanders en Tsjechen meewerkten. De samenwerking met Mario Bergner was 

erg goed: we hebben beiden hart voor de Oostbloklanden; hij is theoloog en ik ben meer praktisch 

ingesteld. We vulden elkaar prachtig aan.  

Verder in deze brief volgt nog iets meer over deze conferentie. 

De samenwerking met Mario Bergner begon al in Leipzig toen 

hij van 2-5 februari daar een conferentie gaf over: ‘Liefhebben 

in waarheid.’  Samen met Hana Kratochvilova van KMS, die de 

september-conferentie organiseerde, werkte ik daar mee in het 

gebedsteam. Zo konden we daar, samen met Mario, goede 

afspraken maken voor de septemberconferentie en de thema’s 

vaststellen. 

 

Van 22 tem 26 februari waren Janna Beek, Ineke en Eddy de 

Pender en ik in Praag voor toerusting en training van het 

pastorale team ivm de september-conferentie. Het was 

bemoedigend dat bijna het hele team aanwezig was; goed om hun inzet, groei en enthousiasme te zien.  

 

Op 23 en 24 maart was er weer een Seminar van 20 lesuren over Innerlijke Genezing voor ETS-

studenten theologie/sociaal werk en voor kerkelijke werkers. Het is voor hen een keuzevak en ze 

ontvangen daar studiepunten voor. Yvona Taschner was verantwoordelijk voor de inhoudelijke  

beoordeling (helaas was Karel Taschner ziek);  Martin Tensen en ik gaven de lessen aan de ruim 20 

studenten.  Aan het Seminar werkten ook leden van het Tsjechische team mee. 

 

Van 27 juni tem 2 juli werkte ik in Ostrava en logeerde bij Petr en Petra Polachovi. In 

samenwerking  met hen gaf ik daar een cursus ‘Luisterend bidden’ en werkte ik in hun gemeente door  

 



2 

 

gebedspastoraten te geven. Ook spraken we samen veel over hoe de dienst van Innerlijke Genezing in 

Tsjechië meer ingang zou kunnen vinden. Petr en Petra zijn al heel lang geïnteresseerd in de vraag: 

‘Hoe met anderen te bidden voor Innerlijke Genezing en hoe zelf meer te ontvangen.’ Toen ze een tijd 

in USA werkten en studeerden waren ze al in aanraking gekomen met de boeken van Leanne Payne. 

Petr is predikant van een Cirkev Bratrska (CB) gemeente in Ostrava en samen met zijn vrouw wil hij 

zich inzetten om de dienst van Innerlijke Genezing in Tsjechië 

meer bekendheid te geven. In dit weekend besloten zij om een 

taak in het bestuur van de nieuwe organisatie op zich te willen 

nemen waar ik heel blij mee was! In januari rondt Petra haar 

theologiestudie af met een Bachelor Theologie/sociaal werk.. 

 

We zijn blij met de goede samenwerking met de Tsjechische 

Uitgeverij Navrat.  Met financiële steun van St Praagse Lente 

werden dit jaar weer twee boeken in het Tsjechisch uitgegeven: 

Mario’s boek: ‘Herstel de liefde ‘en Leanne Payne’s boek: 

‘Het gebroken beeld.’                                                                                      De twee covers                                                                                                                                                                                       

Terugkijkend kunnen we dankbaar zijn met alles wat er dit jaar kon gebeu-

ren mede dankzij de financiële steun van de Stichting Praagse Lente. 

Zonder dat was de 3-daagse September-conferentie met Mario Bergner niet 

mogelijk geweest. Het was fijn dat Nancy, Mario’s vrouw, ook erbij kon 

zijn en dat zij meewerkte in het gebedsteam. De driedaagse conferentie 

vroeg veel van ons op veel gebieden. We willen proberen hiermee door te 

gaan. Het is een enorme stimulans voor de leden het Tsjechische pastorale 

team om te ervaren  hoe ze zelf gegroeid zijn in het vertrouwen dat ze van 

God kunnen ontvangen en dat ze nu vrijmoediger met mensen bidden.  

Ook zijn de boeken heel belangrijk voor hen om zich verder te kunnen 

ontwikkelen in pastoraal werk; velen zijn ook gestart met een studie. Zij  

brengen de dienst van Innerlijke Genezing in hun kerken en kringen. 
     Karel Taschner opent  

         de conferentie 

Terugdenkend aan de conferentie, realiseer ik mij dat in de lezingen de aanvaardende liefde van God       

centraal stond  en het gekend zijn door Hem. Hoe in Efeze 3: 14-17 gesproken wordt over Gods liefde 

die onze kennis te boven gaat en die ons vraagt: ‘Waar ben je?’. 

Mario’s lezingen gingen over de ontwikkeling van je persoonlijkheid en hoe een intieme relatie met 

God op te bouwen, over intimiteit en seksualiteit, over verschillen tussen mannen en vrouwen,  over 

homoseksualiteit, over lijden en over genezing van herinneringen. Het was goed dat we een groot 

gebedsteam hadden en veel mensen vroegen om gebed. Ik sprak o.a. over besef van zijn en wat was 

het mooi om te zien hoe God mensen zegende met het besef van: Ik mag er zijn en ben kostbaar en 

geliefd door God. 

Voor het eerst sprak ik op een conferentie voor Innerlijke 

Genezing over de invloed en de effecten van porno- ook in 

een huwelijksrelatie. Vroeger was dat mijn werk als 

voorlichtster, maar nu bracht ik het in een ander kader. Ik 

zag hoe belangrijk het was dat juist een vrouw dit deed en 

het was heel apart dat er applaus was na deze lezing, wat 

mij erg bemoedigde omdat ik er wel tegenop had gezien. 

Heel veel mensen gingen staan om reiniging van hun 

voorstellingsvermogen te ontvangen van beelden die hen in 

hun macht hadden. 

Bij de getuigenissen waren er ontroerende verhalen. 

Het was fijn dat er ook 7 Nederlanders meewerkten in het gebedsteam; naast mij: mijn man Nanne, 

Eddy en Ineke de Pender, Hans en Annie de Weerd en Gerrie Mos. Eddy, Hans en Annie gaven een 

workshop. De Nederlandse inbreng werd door de Tsjechen erg gewaardeerd. Zo mogen weer terugzien 

op een goede conferentie en op een fijne samenwerking met Hana die, namens de KMS, deze 

conferentie organiseerde. 

http://www.navrat.cz/fotocache/bigorig/bergner.jpg
http://www.navrat.cz/rozbity-obraz-leanne-payneova/d-70464/
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Mario deelde met mij zijn droom om mensen die de theologische studie hebben afgerond een kans te 

geven om op afstand  te promoveren aan het Gordon Conwell 

Theological Seminary in Boston, waar hij ook zelf les geeft. Zo 

kwam het dat ook een studente uit Ukraïne: Anya Bondarchuk 

meewerkte in het gebedsteam in Praag. 

 

Door deze conferentie is er nu ook interesse in Tsjechië en Estland 

voor deze studie ontstaan en om dat te ondersteunen zijn er  

plannen om in de toekomst ook conferenties te organiseren in Kiev 

en in andere voormalige Oostbloklanden. We zullen zien hoe zich 

dit zal gaan ontwikkelen. Voorlopig richt ik me op Tsjechië. 

 

Tenslotte nog iets over de plannen voor het komende jaar.   
                                                                                                                      Monument van Johannes Hus 
- In februari of maart zal er een bijeenkomst zijn met het  bestuur van de Tsjechische Stichting in 

  oprichting ’Immanuel’ en worden hopelijk de statuten vastgesteld. 

- In maart komt Mario Bergner naar Nederland en zullen we verdere plannen bespreken ivm  

  mogelijke samenwerking. 

- In april is een conferentie in Bratislava gepland met Ds Martin Ilavsky 

- In Most, in het noorden van Tsjechië, is een conferentie gepland in october/november. 

- We denken nog na over de mogelijkheid om een themadag te organiseren  

- De uitgave van het boek: ‘Crisis in mannelijkheid’ van Leanne Payne in het Tsjechisch. 

 

Genoeg plannen dus en we hopen samen met het Tsjechische team door te gaan om al deze plannen te 

realiseren. Het is hoopgevend dat Mila Jochmanova, een bestuurslid van ‘Immanuel’, het initiatief 

heeft genomen om in het najaar zelf een conferentie over Innerlijke Genezing  te organiseren in haar 

gemeente in Most. Dit is één van de armste plaatsen in Tsjechië met de hoogste werkloosheid. 

De gevolgen van het communistische bewind zijn nog steeds zo merkbaar in Tsjechië. We hopen dat 

steeds meer Tsjechen genezen zullen worden van diepe wonden, opgelopen tijdens die tijd;  van 

wanhoop;  dat ze eigen keuzes zullen kunnen maken, vrij voor hun mening uit durven  komen en 

plannen kunnen maken voor de toekomst;  dat ze ontdekken hoe goed het kan zijn om met anderen te 

overleggen en zich niet passief terug te trekken als er iets anders wordt voorgesteld dan  wat zij 

denken dat goed is. 

 

We zijn dankbaar voor alle steun die we mochten ontvangen dit jaar 

op vele terreinen: o.a. door gebed, op financieel gebied, dmv mailtjes 

en telefoontjes.. 

 

Bedankt ook  iedereen die deze brief heeft gelezen!  

 

Wil je meer weten over het werk van de Stichting? Kijk op 

www.stichtingpraagselente.nl. 

Giften, nodig om het werk in Tsjechië te kunnen voortzetten,  

blijven hartelijk welkom op INGbanknr 7330158 tgv Stichting 

Praagse Lente te Bilthoven.  
 

Ik sluit af met een foto uit het maandblad ‘Zivot Viry’ van KMS, dat een groot artikel plaatste met een 

heel positieve reportage over de september-conferentie en ik wens iedereen heel goede Kerstdagen en 

een gezegend 2013! 

 

Tony Kalma,  

Tureluurlaan 24,  

3722EC Bilthoven 

email: kalma@planet.nl 

www.stichtingpraagselente.nl 

http://www.stichtingpraagselente.nl/
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