
Nieuwsbrief Stichting Praagse Lente  december 2016 

Dit is alweer de derde nieuwsbrief van dit jaar. Het is mooi te zien hoe het werk in Tsjechië zich 
ontwikkelt. De twee eerdere nieuwsbrieven van dit jaar zijn te lezen op onze website 
www.stichtingpraagselente.nl. 
 
Van 17 tot 19 november 2016 werd er een 3-daagse 
conferentie gehouden in Praag. KMS zorgde voor de 
organisatie, zoals een goed hotel, een conferentiezaal 
op 5 minuten loopafstand van het hotel, een 
boekentafel, opnames maken voor de CD’s , etc. Het 
was erg goed wat ze deden. 
Ze hadden ook gezorgd voor de Tsjechische uitgave van 
Lin Buttons boek ‘Mother Matters.’ (In het 
Nederlands: Als een moeder) 
De verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg lag bij 
de Tsjechische Stichting Immanuel. 
Lin Button was de hoofdspreker en ze werkte 
nauw samen met Randall Staley. Het thema was: 
Psalm 107:20: Hij zond zijn Woord, Hij genas           
hen en deed hen aan de groeve ontkomen. 

Het Tsjechische gebedsteam bestond uit 23 teamleden en het was zo mooi om te zien hoe de 
Tsjechen zich ontwikkeld hebben. Het Nederlandse team bestond uit 8 leden en het Engelse 
team uit 4 leden. 
KMS had een goede conferentiezaal gehuurd en dat was fijn. Er waren gemiddeld 
260 deelnemers en dan is het goed dat er veel teamleden zijn. Ook omdat er veel tijd voor 
de gebeden werd genomen. 
Vrijdagmiddag waren er 2x drie werkgroepen van 1,5 uur. Leiders waren steeds een Tsjech,  
een Nederlander en een Brit. Het is een goede ontwikkeling dat de Tsjechen zelf werkgroepen gaan  
leiden. 

Donderdag 17 november 
Lin sprak over de gave van adoptie: dat we geen slaven zijn maar zonen en dochters van God. 
Dit is een heel belangrijk thema voor de Tsjechen want ze zijn als volk heel vaak onderdrukt 
en velen kregen een slaafse houding. Veel mensen ontvingen gebed om zich bewust te worden 
dat ze vrije zonen en dochters zijn. 
Verdere lezingen waren:’Leren luisteren naar God’ en ‘Barrières om God te verstaan’. 
Randall sprak over ‘One true God.’ Vaak hebben we een vervormd beeld van God en aanbidden 
we niet God maar andere dingen zoals: werk, een persoon, muziek, etc 

Vrijdag 18 november   Na de bijeenkomst van het pastorale team, begint de conferentie met een tijd 
van aanbidding door het muziekteam. We zijn blij met dit goede  muziekteam!. 

Lin en Randall spreken over het ‘Vaderhart van God’. Lin 
legde de nadruk op het feit dat we vaak een heel klein idee 
hebben over Gods overvloedige liefde voor ons.  
We hebben Gods bevestigende liefde nodig. Als we dit zelf niet 
ontvangen hebben, zal het vaak moeilijk zijn dit  aan anderen te 
geven. We mogen Gods bevestigende liefde leren ontvangen en 
zo kunnen we dat zelf leren geven aan anderen.. 
Hierna spreekt Lin over  ‘Genezing van de wil’. Ze legde de 
nadruk op het belang om uit je passiviteit te stappen,  want dat 
brengt je meer tot leven. Onze wil kan gevuld zijn met verdriet 
en dat kan passiviteit tot gevolg hebben. We kunnen moed nodig 
hebben om te geloven wat God ons belooft: geen vrees, geen 
angst en de belofte dat Hij ons wil helpen om een eigen wil te 
ontwikkelen. 

http://www.stichtingpraagselente.nl


Dan zijn er in de middag twee maal drie werkgroepen  van 14.00 – 15.30 en van 16.00 - 17.30 uur. 
Van 14.00 -15.30: Tony Kalma over ‘De Genezende kracht 
van zelfaanvaarding’, Randall Staley over ‘Van verslaving 
naar vrijheid.”,  Miloslava Jochmanova over ‘Je identiteit in 
Christus.’ 
Het werd al snel duidelijk hoe het thema zelfaanvaarding  
leefde bij de deelnemers. De zaal was zo 
goed als vol. Ik vertelde hoe God ons meer leven wilde geven. 
Hij aanvaardt ons zoals we zijn.                                                    
Nelson Mandela spreekt daar ook prachtig over: (uit een 
speech): 

 
We zijn bestemd om te stralen 
zoals kinderen dat doen. 
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is 
te openbaren. 
Die glorie is niet slechts in enkelen 
maar in ieder mens aanwezig. 
En als we ons licht laten schijnen 
schept dat voor de ander 
de mogelijkheid hetzelfde te doen. 
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, 
zal alleen al onze nabijheid 
anderen bevrijden. 

Velen hebben de ervaring alleen aanvaard te worden als ze hun best doen om goed te zijn. En als je 
niet het goede doet, volgt oordeel, afwijzing etc. God wil juist bij ons zijn en ons troosten, bemoedigen 
als het niet goed gaat. Velen komen naar voren voor gebed om zich aan die God toe te vertrouwen.. 
Aan het einde van de werkgroep lopen ze naar voren voor een hug. 
 

Daarna de volgende werkgroepen van 16.00 – 17.30. Lin Button 
over ‘Grenzen’, Eddy en Ineke de Pender over ‘Man en vrouw- 
liefde en respect in het huwelijk en de kerk’, Petra Polachova 
over’ Leven in Gods Tegenwoordigheid.’ 
Ik bezocht de werkgroep van Eddy en Ineke en was onder de 
indruk van hun beider presentatie. In de vakantie hadden ze een 
boek over dit thema gelezen wat hen boeide, nl hoe belangrijk het 
is voor een man om respect te ontvangen van zijn vrouw en ook 
op andere terreinen. Hoe belangrijk het is voor een vrouw om 
liefde te ontvangen van haar man en ook op andere plekken. 
Ze illustreerden dit met voorbeelden uit hun eigen leven 

Lin sprak ’s avonds over: ‘Belijdenis en Vergeving.’ Ze legde de nadruk op het feit dat dit de twee          
grote giften van de kerk zijn. Zonde stopt onze groei en zet ons gevangen, zei Lin. 
We kunnen zelf aan Jezus, aan God, vergeving vragen maar het kan heel helpend zijn om je zonden te                     
belijden in aanwezigheid van iemand anders; zo breng je alles bij het kruis  in het licht. Ik was heel 
ontroerd om te mogen luisteren naar wat mensen beleden: zoveel nood, zoveel pijn, verdriet en schuld. 
Ik zag hun vreugde nadat ze vergeving mochten ontvangen en horen: je bent vergeven en je bent vrij. 
 
Zaterdag 19 november 
’s Morgens spreekt Lin over ‘Het besef van zijn.’ Ze vertelt over de 
moederwond: hoe iemand kan lijden aan het gemis van moederliefde: 
zich leeg kan voelen en eenzaam. Hoe belangrijk het is om geliefd te 
zijn al vanaf de conceptie. Hoe belangrijk aanraking is voor een baby, 
liefdevolle woorden te horen om zo veiligheid en liefde te ervaren. 
God verlangt ernaar om in die leegte te komen met Zijn  aanwezigheid 
en zijn liefdevolle woorden. Ook een aanraking kan heel genezend 
zijn. Veel mensen komen naar voren om een omarming en het is goed die te geven. 



Na de pauze spreekt Randall over Misogyny: Vrouwenhaat. Hij gaat in op hoe God de man en de 
vrouw schiep. Vrouwen en mannen zijn gelijk maar verschillend, zegt hij. Mannen en vrouwen zouden 
elkaar kunnen aanvullen door hun verschillende  kwaliteiten. Kenmerkend bij vrouwenhaat is: de 
mening van een vrouw niet hoogachten, haar kleineren, bekritiseren, niet een vrouw bedanken, 
verwachten dat een vrouw in elke nood zal voorzien, porno, emotioneel misbruik, etc. Hij houdt een  
indrukwekkend verhaal over vormen van vrouwenhaat. 

Na de pauze spreekt Lin over Introspectie en Leven in het nu. Ze nodigt iedereen uit om in de 
werkelijkheid van een leven met God te stappen. We kunnen niet volop leven als we lijden aan 
introspectie: als we voortdurend gericht zijn op onszelf, onszelf analyseren. We hebben een 
bestemming. Leef nu. Ze eindigt haar verhaal met een gebed voor ons allemaal.  Daarna gaat het  team 
rondom staan en iedereen kan naar een teamlid gaan om een zegen te ontvangen. Het is een prachtig 
slot van de conferentie. Als afsluiting zingen we nog een paar vrolijke liederen. 

Als pastoraal team komen we nog bij elkaar om samen deze conferentie 
af te sluiten. We horen  elkaars verhalen en eindigen met samen te 
danken.  
Met het Nederlandse en het Engelse team samen met het Tsjechische 
bestuur van Immanuel en Hanna van KMS eten we gezamenlijk in hotel 
Step. We genieten nog na van alles wat we met elkaar mochten beleven. 

Plannen voor 2017 
• Trainingsdag voor het Tsjechische pastorale team en 

geïnteresseerden op 4 maart 2017 en op 3 maart een vergadering van het bestuur van Immanuel 
met adviseurs. 

• Conferentie in Most met Lin Button op 24 en 25 juni 2017; 
• Conferentie in Praag op 18 en 19 november 2017 met Lisa Guinness 
• Conferentie in Ostrava misschien op 10 en 11 november 2017 

We zijn blij met de publicatie in het Tsjechisch van Lin Buttons boek ‘Mother matters’ (Als een 
moeder) en van het boek van Lisa Guinness ‘In the beginning’. 

Tenslotte  We zijn als Nederlands team dankbaar dat we bij mogen dragen aan de ontwikkeling van 
het werk in Tsjechië. Dank voor al het meeleven en de gebeden .          
                                   
Hartelijke groeten,  

Tony Kalma (kalma@planet.nl), 
Stichting Praagse Lente te Bilthoven. www.s$ch$ngpraagselente.nl. 

Giften voor het werk blijven welkom en zijn hard nodig om dit werk te blijven doen. 
IBAN: NL30INGB0007330158 tgv St Praagse Lente, Bilthoven. 

Foto’s 
Links: Karel & Yvona Taschner. (Yvona is voorzitter en 
Karel penningmeester van de Tsjechische Stichting 
Immanuel. Zij waren verantwoordelijk voor de pastorale 
zorg tijdens de conferentie.) 

Rechts: 
Hanna Pospiílova werkt voor KMS en was 
verantwoordelijk voor de organisatorische kant van de 
conferentie.
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