
NIEUWSBRIEF STICHTING PRAAGSE LENTE, September 2012 

 

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

 
Lieve vrienden, 

 

Van 28-30 september zal er in Praag weer een 3-daagse conferentie over Innerlijke Genezing 

worden gehouden. Het is nu weer tijd voor een nieuwsbrief! 

 Deze conferentie wordt georganiseerd door Hana 

Kratochvilova van KMS en als titel werd gekozen: ‘God’s 

Power to Transform: Finding your True Identity. 

Mario Bergner en ik(Tony Kalma) zullen de lezingen 

verzorgen; er zullen workshops zijn, die gegeven zullen 

worden door Tsjechen, Mario Bergner, Annie en Hans de 

Weerd en Eddy de Pender. 

Als voorbereiding zijn Hana en ik van 2-5 februari naar 

Leipzig geweest. Mario Bergner gaf daar een conferentie over 

‘Liefhebben in waarheid’ en Hana en ik hebben in zijn 

gebedsteam gewerkt. We hebben met Mario gesproken over thema’s waarover hij zou willen spreken 

tijdens de Praagse conferentie. Ook heeft hij een interview gegeven voor het Magazine van KMS,  

waarbij zijn homo-verleden uitgebreid werd behandeld; dit heeft veel kranten gehaald in Tsjechië. 

We zullen met een team van 7 Nederlanders het 

Tsjechische pastorale team versterken want we 

verwachten dat er zeker 200 deelnemers zullen zijn. 

 

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 zo bemoedigend dat bijna het hele 

team aanwezig was; ook om hun inzet, groei en 

enthousiasme te zien.  

We hebben een avond met het kernteam doorgebracht 

om hun visie en ideeën te horen mbt het werk. Het 

resultaat is nu dat er vergevorderde plannen zijn voor 

een Tsjechische Stichting ‘Immanuel’ die de dienst van 

Innerlijke Genezing wil brengen in Tsjechie en het gedachtegoed van Leanne Payne wil verspreiden. 

Het bestuur zal bestaan uit Karel en Yvona Taschnerovi, Petr en Petra Polachovi, Mila Jochmanova en 

Tony Kalma. 

 

Op 23 en 24 maart was er weer een Seminar van 20 lesuren 

over Innerlijke Genezing voor ETS-studenten theologie/ 

pastoraal 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) en Martin Tensen 

en ik gaven de lessen aan de ruim 20 studenten. 

Aan het Seminar werkten ook leden van het Tsjechische team 

mee. 

 

Uitgeverij Navrat publiceerde in de voorbereiding voor de 

conferentie de in het Tsjechisch vertaalde boeken: ‘The Broken 

Image’ van Leanne Payne en ‘Setting Love in Order’ van Mario 

Bergner. Alle leden van het Tsjechische gebedsteam ontvingen 

deze boeken. 



 Van 25 juli tem 2 juli heb ik in Ostrava gewerkt in 

de gemeente van Petr Polach. Samen met Petr en 

Petra heb ik een cursus luisterend bidden gegeven 

aan gemeenteleden en samen met Petra heb ik veel 

gebedspastoraten gegeven, zelfs aan een predikant 

uit Bratislava.  Ook mocht  ik in de kerkdienst 

spreken  over ‘de Kracht van Zegenen.’  

Heel leuk was de reaktie van een teener. Na de 

dienst kwam hij naar mij toe en vertelde me dat hij 

een verhaal wat ik vertelde zo goed vond. Ik zeg dit 

aan u,  zei hij, omdat u vertelde dat de goede 

woorden van een man heel belangrijk kunnen zijn 

voor iemand. 

In deze dagen heb ik ook veel met Petr en Petra 

gesproken over de Tsjechische Stichting ‘Immanuel’ (in oprichting) waar beiden veel visie voor 

hebben. Petra wil voorzitter en coordinator van het werk worden en Petr penningmeester. Dat is mooi 

vooral omdat Mila graag secretaresse wil zijn, Karel voor de vertalers wil zorgen en Yvona er voor de 

teamleden wil zijn. 

 

Nog even het programma voor de conferentie;  ik vind het fijn dat mensen hierom vroegen ivm 

gebed voor deze conferentie. 

Friday 28 September 

11.00 – 12.30:  Worship and ‘Personhood and the Presence of God’ by Mario Bergner 

14.00 - 15.30:  ‘Listening to God’s Fatherheart’ by Tony Kalma. 

16.00 - 17.30:   Workshop 1: ‘Knowing and Being Known: Intimacy and  

                                                 Sexuality’ by Mario Bergner (USA).          

                          Workshop 2: ‘Dealing with Shame and Guilt’ (Hiding for Love)   

                                                  by  Annie en Hans de Weerd (Dutch).         

                          Workshop 3: ’Art of Forgiving’ by Petra Polachova and Yvona  

                                                  Taschnerova (Czech). 

19.00-20.45:    Worship; ’Redemptive Suffering’  by Mario Berger. 

Saturday 29 September 
  9.00 – 10.45:  Worship; ’How God fills the gap in our heart’ by Tony Kalma. 

11.15 – 12.30: ’Development of Our Identity:’ by Mario Bergner 

14.00 - 15.30:  ‘Differences Between Men and Women’by Mario Bergner. 

16.00 - 17.30:   Workshop 1 ‘Unwanted Same-sex Attractions’ by Mario Bergner (USA). 

                          Workshop 2 ‘Peacemaking in the church’ by Eddy de Pender (Dutch). 

                          Workshop 3 ‘Selfacceptance’ by Andrea Matouskova (Czech). 

19.00 - 20.45:   Worship; ’Deliver us from evil’ by Tony Kalma.  

Sunday 30 September 
   9.00 -10.45:  Worship; ’The Healing of the Will’ by Tony Kalma 

11.15 - 12.45: ’The Healing of Memories’ by Mario Bergner  

14.00 -16.00:  ’The Power of Hope’ by Tony Kalma ending with the  possibility for a personal  

                          blessing given by the whole team. 

 

Dank voor het lezen van deze brief en jullie meeleven in de vorm van mails, kaartjes, giften en gebed. 

Het is echt heel bijzonder dat we voldoende geld hebben gekregen om alles te bekostigen! 

Het is ook zo mooi om te zien hoe het werk zich ontwikkelt en groeit. Hoe de Tsjechen zelf steeds 

meer verantwoordelijkheid gaan dragen. Onze visie is ook om steeds meer kernen te ontwikkelen van 

waaruit het werk kan gaan groeien. Eind januari hoop ik weer naar een gemeente in Bratislava te gaan. 

Brno staat ook nog op de lijst en er zijn nog een paar verzoeken…Zo is er veel om voor te danken, ook 

voor de genezing van Karel Taschner,  die ruim een half jaar aan TBC leed. 

Hartelijke groeten,                                                                                                                                           

Tony Kalma,                                                                                                                       

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

mailto:kalma@planet.nl


   

 

 

  

 

 


