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Stichting A Coach 4 Life

“Mensen krijgen nieuwe hoop en kracht door een ontmoeting met Jezus 

Christus. Hij is de beste ‘Coach for life’ die je je maar kunt wensen!

Inleiding

Onze stichting heeft in het derde jaar van haar bestaan opnieuw groei mogen zien, met 
name op het gebied van verspreiding van ons toerustingsmateriaal: boekjes en boeken 
die anderen hoop geven en op weg helpen naar een beter leven in de liefde van Jezus. In 
het beleidsplan van de stichting formuleerden we de volgende doelstelling: onze boekjes 
beschikbaar maken via internet, zowel in het Nederlands als in het Engels. Dat is 
inmiddels gebeurd, en daarmee is deze doelstelling gehaald. Bron van Levend Water, het 
evangelisatieboekje over Jezus, is in 2014 vertaald naar het Engels en in 2015 hebben we 
het ook beschikbaar gemaakt in het Spaans. Eind januari 2016 gaan Ineke en Jolande 
met Matthew Helland mee naar Budapest om jongeren te trainen in profetie. Het plan is 
om dan de Hongaarse editie van Bron van Levend Water mee te nemen. Krisztina Révész, 
onze tolk tijdens onze vorige ministryreis naar Budapest, heeft het boekje inmiddels 
vertaald naar het Hongaars en Solide Communicatie verzorgt de productie. Begin volgend 
jaar zal het klaar zijn. Momenteel dienen zich ook mogelijkheden aan om het boekje te 
laten vertalen in Russisch. 

Afgelopen jaar vond de Engelse versie haar weg in Namibië. Op verzoek van de 
Philadelphia Foundation for Orphans, een project voor wees- en kwetsbare kinderen 
(www.philadelphianamibia.org), hebben we 50 boekjes verstuurd. Mensen van 

http://www.philadelphianamibia.org/
http://www.philadelphianamibia.org/


Philadelphia bezoeken elke week de kinderafdeling in het plaatselijk ziekenhuis, waar ze 
voor de kinderen bidden. Er is vrijwel altijd een ouder van de zieke kinderen aanwezig in 
het ziekenhuis. Daar zijn de boekjes voor bedoeld. Ook in Oeganda zijn honderd Engelse 
boekjes verspreid door Stichting Het Grote Visnet. Zij hebben de boekjes gebruikt bij 
diverse outreaches in Kampala en het oosten van Oeganda. 

Jolandes boek ‘Ontwikkel je bovennatuurlijke gaven’ wordt momenteel vertaald in het 
Engels. In 2016 zal dit worden uitgebracht als e-book via amazon.com. Mogelijk dient 
zich een buitenlandse uitgever aan die het als hard copy wil uitbrengen.

Nieuwe boeken
Als er één woord centraal stond in de activiteiten, dan is het wel het woord ‘boeken’. 
Naast de diverse vertalingen zijn er het afgelopen jaar ook twee nieuwe boeken 
verschenen van Jolande: Met de Geest, een dagboek met getuigenissen van allerlei 
mooie dingen die God gedaan heeft in 2014, en Je dromen Begrijpen, een volledig 
herziene uitgave van het boek Droom je weleens? dat Jolande eerder heeft geschreven 
met Stephen Kasyanenko. Beide boeken zijn bedoeld om anderen te inspireren tot een 
diepere relatie met Jezus en ze aan te moedigen om zelf ook Gods liefde uit te gaan 
delen. 

Daarnaast is er dit jaar een herziene herdruk verschenen van Ontwikkel je 
bovennatuurlijke gaven. Er zijn 750 exemplaren gedrukt en de kosten hiervoor konden 
volledig door de Stichting worden gedekt omdat er een gift binnengekomen is die 
speciaal bedoeld was om dit boek te verspreiden. Naast de herdruk zal de gift ook 
worden gebruikt om de Engelse vertaling te bekostigen.

Beursdagen
We hebben in 2015 in totaal 22 beursdagen gedraaid, waarvan 5 door Tineke Starrenburg 
die sinds vorig jaar ook met een Coach4life tafel op beurzen staat en daar ook lezingen 
geeft. Op de beurzen helpen we mensen op weg naar een beter leven. We geloven dat 
het kennen van Jezus alle hoop biedt voor een goed leven en daarom laten we de kracht 
en liefde van Jezus zien. Mensen die bij ons komen ontvangen genezing; worden van 
stress en spanning afgeholpen; krijgen nieuwe moed of ontvangen advies met betrekking 
tot concrete problemen. In bijlage 1 geven we een beschrijving van wat we zoal op de 
beurs meemaken. Een van de beurzen vond plaats bij Utopia, een real life show die 
dagelijks op tv wordt uitgezonden, en waarin een groep van ongeveer 15 mensen 
probeert een soort ideale samenleving te creëren. Colinda, een van deze mensen uit de 
groep, organiseerde daar een spirituele beurs. Zij is zelf paranormaal begaafd. Een 
christenmeisje in het programma, Gaby, wilde niet alleen paragnosten en waarzeggers op 
deze beurs, maar ook christenen die de beursbezoekers vanuit de kracht van Jezus 
zouden kunnen bedienen. Zij benaderde daarom mensen van Stichting Woorden van 
Geloof, die op hun beurt vroegen of wij met Coach4life ook op de Utopia-beurs wilden 
staan. We zijn daar geweest en hebben mooie dingen meegemaakt. God genas een hand 



bij ons aan tafel en een vrouw gaf haar hart aan Jezus. Ook de andere christenen op de 
beurs hebben God krachtig aan het werk gezien. Het was een mooie kans om Gods licht 
te laten schijnen op een bijzondere plek!

In november van dit jaar kregen we contact met een groepje christenen uit Groningen. Zij 
willen ook op beurzen gaan staan in de regio Groningen - Friesland. We hebben ze 
voorzien van materiaal (banners, boekjes en kaartjes) en het plan is om ze in 2016 verder 
op weg te helpen. 

Trainingen & onderwijs
In Dokkum trainden we een team in profetische evangelisatie, waarna de met de hele 
groep op straat het geleerde in praktijk brachten. Een klein verslagje van Jolande: 

Voor het kleinste huisje van Dokkum raken we aan de praat met een oudere dame. Ze 
vraagt of we op vakantie zijn. “Nee, we zijn hier vandaag om de mensen in Dokkum te 
bemoedigen en voor ze te bidden. Bent u gezond?” Ze vertelt dat ze de chronische ziekte 
van Lyme heeft en wil graag gebed. “Ook voor mijn man, die al jaren een zwak hart heeft. 
Het is een wonder dat hij nog leeft”, vult ze aan. We bidden voor haar en haar man. Dan 
begint ze over haar kinderen te praten en deelt ze een diep verdriet met ons: haar zoon en 
schoondochter hebben een onvervulde kinderwens. We zijn bewogen met haar en Steven 
(van ons team) zegt spontaan en krachtig: “In Jezus‘ naam spreek ik uit dat jouw kinderen 
zwanger zullen worden en een gezond kind zullen krijgen!” Dat raakt haar, ze begint te 
huilen. Dan kijkt ze ons aan en zegt: “Ik geloof het! Iemand uit hun kerk heeft het ook 
gezien. Ik laat het jullie weten als het zo ver is, hoe kan ik jullie bereiken?” Als we afscheid 
nemen, vraag ik of ik haar een knuffel mag geven. “Wat zijn jullie lieve mensen!” zegt ze 
blij. Een ander mooi moment beleven we met een oudere man, die doofstom blijkt te zijn. 
Hij heeft moeite mij te begrijpen, dus ik vraag maar meteen of we voor hem mogen 
bidden. Dat verstaat hij gelukkig wel. Eerbiedig vouwt hij zijn handen en we bidden met 
hem. Mooie dagen in de aanwezigheid van de Vader, spreken we over hem uit. Ik weet 
niet wat hij ervan opneemt, maar hij begint helemaal te stralen. Dat moet wel Gods liefde 
zijn. Ontroerend om te zien.

In mei gaf Jolande een workshop profeteren bij Jong en Vrij in Amersfoort. Daarnaast gaf 
Jolande onderwijs over genezing op de Alphacursus in Spakenburg. Verder verzorgde zij 
een avond over profetie in een connectgroep in Zeewolde en samen met een van de 
coördinatoren van een Bijbelschool in Zeewolde een studie over de gaven van de Geest. 

Spreekbeurten
In 2015 heeft Jolande 28 spreekbeurten gehad. Het accent lag daarbij op de gaven van 
de Geest (genezing, profetie, woorden van kennis). Aan het einde van het jaar kreeg 
Jolande diverse vragen om te spreken over dromen en visioenen. We zijn dankbaar voor 
de gelegenheden die we krijgen om over Jezus te spreken en levens te zien veranderen 
door de kracht van Gods Woord. Jolande sprak in kerken (twee keer in Hengelo, twee 



keer in Castricum, drie keer in Zeewolde, twee keer in Spakenburg en een keer in 
Barcelona).  Daarnaast heeft Jolande gesproken voor groepen christenen in Drachten, 
Hoogeveen, Ermelo (twee keer bij een groep vrouwen van Aglow), Amsterdam en 
Spakenburg. Hoogtepunt was de spreekbeurt over het thema ‘goed genoeg’ op een van 
de Happy Hour-avonden in café de Krâplâp in Spakenburg op 2 november. De kroeg was 
afgeladen, er waren nog nooit zo veel bezoekers geweest tijdens zo’n Happy Hour. 
Achteraf hoorden we dat er twee mensen spontaan genezen waren: een man die al tijden 
last had van zijn knie en een vrouw die overal pijn had. Veel mensen zijn aangeraakt die 
avond en hebben een dieper contact met Jezus gekregen. 

In 2015 verwachten we nieuwe mogelijkheden om aan velen door te geven wat we zelf 
van God hebben gezien en ervaren. Hierna volgen nog enkele getuigenissen naar 
aanleiding van de Aglow-avonden en de avond in Drachten: 

4 maart 2015 - Geweldige avond gehad bij Aglow Ermelo over de gaven van de Geest, 
met een mooi wonder! Ik vertelde dat ik een keer gebeden had voor een man die 
geopereerd was aan zijn hand en zijn vinger niet goed meer kon bewegen, omdat het 
litteken aan zijn bot was vastgegroeid. Na het gebed zat het litteken niet meer vast en kon 
hij zijn vinger bewegen. "Ik vertel dit verhaal omdat God hetzelfde wonder nog een keer 
wil doen", zei ik, waarop een vrouw uit de zaal zei: "Dat heb ik ook." Ze kon haar hand niet 
goed gebruiken omdat bij haar ook een litteken was vastgegroeid. "Wie wil er graag een 
wonder zien gebeuren?" vroeg ik. Een vrouw wilde dat wel. Ze bad: "Heer, ik vind dit heel 
spannend want ik heb dit nog nooit gedaan, maar ik spreek genezing uit in de naam van 
Jezus." En wat gebeurde er? Het litteken kwam helemaal los en ze kon alles weer soepel 
bewegen!



Op 30 september 2015 ontving Jolande het volgende bericht van een van de vrouwen die 
aanwezig was op de Aglow-avond in maart: “Ha Jolande, vorig seizoen was je bij Woman 
Aglow in Ermelo. Ik heb toen het boek van je gekregen dat je samen met Harry Coffman 
hebt geschreven en je hebt voor me gebeden. Ik kon niet zitten en lag op een ligbed. Ik 
zat er geestelijk en lichamelijk helemaal doorheen. Ik heb erg veel aan het boek gehad. Ik 
wil je daar nog voor bedanken. En ik ben door Gods genade genezen. Ik ben geestelijk en 
lichamelijk weer helemaal gezond. En dat na ruim 15 jaar ziek te zijn geweest. Ik moet 
alleen nog wat sterker worden. Ik kan niet vertellen hoe dankbaar ik ben. Als ik weer 
helemaal op krachten ben zal God me openbaren wat Hij voor plan met me heeft. Nu 
getuig ik en maak Jezus groot. Hij is Heer! Jij nogmaals bedankt en heel veel zegen. 
Hartelijke groet, J.G.”

Een getuigenis naar aanleiding van Jolandes spreekbeurt in Drachten: J. en haar vriendin 
waren speciaal naar de avond in Drachten gekomen omdat ze bevestiging zochten voor 
hun plan om op de paranormale beurs te staan en de liefde van Jezus daar te laten zien. 
Ze waren een keer geweest, maar dat was in hun omgeving niet in goede aarde gevallen. 
Nu waren ze onzeker geworden en hadden God gevraagd of ze daarmee door mochten 
gaan. Jolande wist dit allemaal niet, maar vroeg de beide vrouwen naar voren omdat God 
tot hen wilde spreken. Zij profeteerde over de vrouwen en zo kregen ze de bevestiging die 
ze aan God hadden gevraagd. De vrouwen besloten daarop om opnieuw naar de beurs te 
gaan en stuurden daarna het volgende bericht aan Jolande: “Hallo Jolande, afgelopen 
winter heb ik je ontmoet in de 'garage' bij K.R. in Drachten. Jij hebt mijn vriendin en mij 
toen erg bemoedigd. We zijn afgelopen zondag voor de tweede keer op een spirituele 



beurs in onze woonplaats Zuidlaren gestaan. Erg veel gesprekken gehad en voor mensen 
mogen bidden. We hebben o.a aan een paar mensen die daar belangstelling voor hadden 
‘Bron van levend water’ gegeven. Nu is mijn vraag: kan ik misschien meer boekjes bij je 
bestellen?  Hartelijke groet, J.H.”
We hebben J. een stapeltje boekjes gestuurd.  

Tot slot nog een mooi getuigenis tijdens de spreekbeurt in Castricum. Jolande sprak daar 
o.a. over verschillende wonderen die God de afgelopen tijd heeft gedaan. Na de dienst 
vertelde een jong meisje haar: "Jij zei dat je álles aan Jezus mocht vragen. Ik had een 
hele grote vlek op mijn mouw. Ik had al zitten wrijven en poetsen, maar hij was niet 
weggegaan. Toen heb ik aan Jezus gevraagd of hij die vlek weg wilde halen. Een tijdje 
later keek ik weer naar mijn mouw en de vlek was weg!" Ze liet haar mouw zien aan 
Jolande, waarop inderdaad geen vlekje te bekennen was. Geen wonder is voor God te 
groot, of te klein!

Financiële ondersteuning van Harvest Vision Ministries in Oeganda

In 2015 hebben we vervolg kunnen geven aan onze samenwerking met Harvest Vision 

Ministries in Oeganda door het financieel ondersteunen van vijf sponsorkindjes van 
Comfort Africa. Jolande kreeg een uitnodiging om in september te komen spreken en 
bedienen in Uganda en Kenia, maar het bestuur voorzag problemen met betrekking tot de 
timing van deze reis. Dat bleek te kloppen. Jolande kon niet gaan, omdat ze in september 
moest verhuizen. We hopen dat God in 2016 opnieuw een deur zal openen voor 
Coach4life in Afrika om de praktische en geestelijke hulpverlening voort te zetten, want er 
is nog steeds heel veel hulp nodig daar.   

Outreaches en ministryreizen
In april zijn we naar Barcelona geweest voor een outreach op straat. Het was Dia de Sant 
Jordi, een soort Valentijnsdag maar dan op z’n Catalaans. De Ramblas in Barcelona, en 
trouwens ook de rest van de stad, staan op die dag vol boekenstalletjes en 
bloemenkraampjes. Mannen kopen een roos voor hun geliefde en vrouwen geven de man 
van hun dromen een boek. Wij hebben rozen en Spaanse boekjes Bron van Levend Water 
uitgedeeld. Een paar getuigenissen van Jolande:

De voorganger waar we logeerden kreeg een telefoontje: een vrouw was genezen van 
jarenlange rugpijn, nadat een groepje gringos (buitenlanders) voor haar gebeden had. Ze 
had het wel een beetje eng gevonden, zei ze, omdat we wisten dat ze die pijn had, terwijl 
ze dat niet tegen ons had gezegd...

Voordat we de straat op gingen, kochten we nog even wat t-shirts. God zei toen tegen mij 
dat de eigenaresse van de winkel pijn had in haar schouders, wat ze bevestigde toen ik 
het haar vroeg, en ik mocht voor haar bidden. Later was Hanny, de vrouw van de 
voorganger, nog even bij deze vrouw in de winkel. De vrouw vertelde haar toen dat ze 



sinds het gebed een heel warm gevoel vanbinnen had en dat ze dit als de mooiste dag 
van haar leven had ervaren... Jezus was in haar leven gekomen!

Een vrouw had mijn boekje, Bron van Levend water, aan haar baas gegeven, die niet 
gelovig was. Haar baas was erin gaan lezen en kon het niet meer wegleggen. Hij moest 
steeds huilen en zei dan: “Jezus, Jezus”. Er waren meer getuigenissen van mensen die 
door het boekje echt een ervaring hebben gekregen met Jezus. 

Bestuurswisseling
In november nam onze voorzitter Erik Nagtegaal afscheid van het bestuur. Hij gaf aan 
minder betrokken te kunnen zijn in verband met het werk binnen zijn eigen stichting 
Fountains of Joy. In onze bestuursvergadering vroegen we in gebed om een nieuwe 
voorzitter, waarna unaniem Steven van den Brink als kandidaat naar voren kwam. Steven 
heeft ja gezegd en in november is hij door het bestuur als voorzitter aangesteld. We zijn 
heel blij met hem en wensen hem alle zegen toe in zijn nieuwe taak. 

Financiën
De financiële status van de stichting is gezond. We hebben door middel van giften en



sprekersvergoedingen een positief saldo opgebouwd dat ons in staat stelt om in 2016 
wederom vijf kinderen van Comfort Africa te ondersteunen. We willen de betrokkenen die 
gegeven hebben hartelijk bedanken voor hun gift(en). Het financiële jaarverslag wordt 
voor 1 april 2016 als bijlage toegevoegd. De middelen van de stichting zijn besteed aan 
de doelen die we met onze stichting willen verwezenlijken. Tien procent van alle giften 
van het afgelopen jaar is gegaan naar Light in Greenland, het zendingswerk van Peter en 
Katharina de Graaf. Zij zijn vorig jaar naar Tasiilaq geëmigreerd om de mensen in het 
oosten van Groenland bekend te maken met het verlossingswerk van Jezus. Hier bevindt 
zich nog geen levende gemeente die gelooft in het feit dat Jezus werkelijk verlossing 
heeft gebracht. Dit gedeelte van Groenland kent relatief de meeste zelfmoorden, waarbij 
Groenland zelf aan de top van de wereldranglijst staat. Deze problematiek lijkt zich te 
concentreren aan de oostkust. Er is bijna geen familie die hier niet mee te maken heeft 
gehad. Concreter gesproken vindt er gemiddeld elke drie weken een zelfmoord plaats in 
dit gebied van 3.500 mensen. Naast dit probleem is er een hoog percentage abortussen. 
50 tot 80 procent van alle zwangerschappen wordt gestopt. Het is schrijnend hoeveel 
jonge vrouwen al verschillende abortussen hebben gehad, met alle gevolgen die daarbij 
komen kijken. We hebben 1000 euro overgemaakt naar Light in Greenland, dat onder 
meer gebruikt is voor een speciaal zendingsproject rond Kerst.

Plannen voor 2016
Voor 2016 vertrouwen we erop dat we verder mogen groeien in verschillende activiteiten: 
beurzen, spreekbeurten, coaching, training en internationale missies. Met het bestuur 
komen we vier keer per jaar bij elkaar om al onze ideeën met God en met elkaar te 
bespreken. We laten ons door Hem inspireren wat we in de toekomst kunnen doen om de 
liefde en kracht van Jezus zichtbaar te maken in het leven van alledag en mensen te 
helpen ook vanuit Jezus te gaan leven. 

Wat is er nodig in 2016?

Belangrijkste uitgaven in 2016 zijn:

€ 1000,- t.b.v standgeld paranormale beurzen
€ 1800,- t.b.v. schoolgeld kinderen van Comfort Africa
€ 3000,- t.b.v. de Hongaarse en Russische uitgaven van Bron van Levend Water
€ 3000,- t.b.v. de Engelse vertaling van Ontwikkel je bovennatuurlijke gaven
€ 1000,- t.b.v. inkoop boeken voor gebruik op beurzen

Totaal: € 9800,- We verwachten deze uitgaven te kunnen financieren m.b.v. giften die in 
2016 binnen zullen komen. 



Bijlage 1: Op de paranormale beurs, twee beursverslagen van Jolande

8 juni 2015 - Op de spirituele beurs in Leusden
Een vrouw trok een kaartje met de boodschap: “Gelukkig de mens die vertrouwt op Jezus 
Christus”. Vanuit een streng-kerkelijke achtergrond had ze de kerk de rug toegekeerd, 
maar met Jezus zelf had ze nooit problemen gehad, vertrouwde ze ons toe. Ze was dan 
ook blij met het kaartje en met een dikke glimlach ontving ze de woorden van Jezus toen 
we voor haar baden. De pijn van afwijzing en veroordeling vanuit de kerk bleek best diep 
te zitten en toen we haar het boek ‘Goed genoeg‘ cadeau gaven, was ze helemaal blij!
Ook bij de lezing maakten we mooie dingen mee. De liefde en kracht van God waren zo 
sterk en voelbaar, er gebeurde van alles. Een dame die al jaren pijn had - schouders, rug 
en vooral last van hielspoor - voelde de Heilige Geest en kon na het gebed haar hiel weer 
zonder pijn op de grond drukken - iets wat ze daarvoor niet kon. Later voelde ze 
beweging in haar lichaam op alle plekken waar ze pijn had. Toen ik vroeg of ze ook een 
woord van God wilde, hoefde dat niet eens voor haar. "Dit is al zo mooi, God is bezig met 
mij", zei ze. Ze was hier al helemaal vol van! Een oudere vrouw had heel veel pijn in haar 
buik. Ik legde mijn hand op haar rug, maar ze zei later dat ze een hand op haar buik had 
gevoeld... De pijn was niet weg, maar ze had het zo fijn gevonden dat ik samen met haar 
de pijn bij God had gebracht. Eigenlijk heel ontroerend hoe ze dit aan de andere mensen 
in de zaal vertelde. Een meisje wilde daarna ook wel dat ik voor haar pijnlijke schouders 
bad. Daarbij kreeg ik woorden van God voor haar door, waarop haar moeder begon te 
huilen en zij zelf ook tranen in haar ogen kreeg. “Dat was wel heel gevat”, reageerde het 
meisje. Na de lezing kwamen ze aan tafel doorpraten over Jezus en mocht Arjan (van ons 
team) ook bidden voor de moeder. Een andere vrouw voor wie ik woorden van Jezus 
mocht doorgeven, werd ook emotioneel. “Jij maakt me steeds aan het huilen”, zei ze na 
afloop tegen me. “Ik kan gewoon niet meer stoppen.” De liefde van Jezus had haar te 
pakken!
Aan het eind van de lezing nog een slotgebed voor de hele groep en Jezus gevraagd om 
in ieders hart en situatie te komen. Toen we later in het restaurant een kop koffie gingen 
halen, zagen we daar in een rustig hoekje een vrouw zitten die ook bij de lezing was 
geweest en nu heel aandachtig m’n boekje Bron van levend water aan het lezen was. 
Wauw Jezus, dank u dat u zo veel harten heeft geraakt!

4 oktober 2015 - Op de paranormale beurs in Hilversum
K. trekt het kaartje: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ieder die in mij gelooft, zal 
niet verloren gaan, maar eeuwig leven. Jezus Christus." Ze vertelt dat ze die nacht 
gedroomd heeft over twee wegennetten. In haar droom loopt ze op een weg, maar onder 
haar ziet ze een andere weg langs stromend water en daar wil ze eigenlijk naartoe. Ik 
vertel haar dat Jezus ook de bron van levend water is en geeft haar mijn boekje. "Kan 
Jezus iets voor je doen?" vraag ik. Dat kan, ze heeft pijn in haar rug. Steven (van ons 
team) bidt voor haar en de zeurende pijn verdwijnt. Ze voelt ook iets bewegen in haar rug, 
alsof er iets wordt rechtgezet. Steven krijgt ook nog een beeld voor haar, dat Jezus haar 
uitnodigt om aan tafel te komen en te eten van alles wat er voor haar klaarstaat. Ze krijgt 



tranen in haar ogen en vertrouwt ons toe wat haar eerste gedachte was toen ze het 
kaartje trok: dit gaat over Jezus, wegwezen. "Maar ik ben heel blij dat ik ben blijven 
zitten", zegt ze. "Ik ga hier ernstig over nadenken" en ze wijst op het kaartje. Dan staat ze 
op, bedankt ons en zegt: "Ik ga naar huis, want ik heb genoeg!" De rest van de beurs 
hoeft ze niet meer te zien, Jezus is genoeg!

Mijn lezing is al begonnen als A. binnenkomt. Terwijl zij gaat zitten krijg ik een woord van 
kennis over haar. "Heb je last van je schouders?" vraag ik. "Ja, ik voel heel veel spanning 
daar", zegt ze. Ik mag haar 'behandelen' en we voelen allebei de kracht van de Heilige 
Geest. "Het lijkt wel alsof ik naar achteren wordt getrokken", zegt ze. Ze staat te 
wankelen op haar benen. "Je wordt in de vrijheid gezet, je gaat weer dansen", zeg ik. 
Opgewonden vertelt ze dat ze vroeger beroepsdanseres was maar jaren niet gedanst 
heeft omdat ze zo vast zat in haar emoties. Ik vertel haar dat deze woorden en kracht van 
Jezus komen, die haar kent en van haar houdt. Nu is ze helemaal opgewonden. "Wauw, ik 
dacht al, dit lijkt Jezus wel!" zegt ze. We horen dat ze vroeger in de kerk heeft gezeten, 
daar is afgewezen en toen haar eigen spirituele pad heeft gekozen. "Jezus wil je terug", 
zegt Stephanie (van ons team). Ze knikt. "Ik ga eigenlijk nooit naar paranormale beurzen, 
maar vanmorgen kreeg ik sterk het gevoel dat ik hier naartoe moest gaan en nu weet ik 
waarom." A. blijft maar zeggen hoe geweldig ze het allemaal vindt. Haar enthousiasme 
werkt aanstekelijk. "Ik wil ook wel zo'n woord van Jezus", zegt een dame. Iedereen krijgt 
persoonlijk gebed. De liefde van Jezus is zo voelbaar. Sommigen worden emotioneel, 
anderen beginnen te stralen. Na afloop loopt A. nog even mee naar onze tafel, waar ze 
twee boeken krijgt: goed genoeg en ontwikkel je bovennatuurlijke gaven. Ze is er heel blij 
mee, want ze wil echt verder met Jezus. "Je zou naar Jong en Vrij in Amersfoort kunnen 
gaan" stellen we voor. "Dat is een kerk waar geen veroordeling is." "Wat bijzonder", 
reageert ze. "Dat zei iemand laatst ook tegen mij. Ga ik zeker doen!" Nog een laatste 
knuffel en daar gaat ze. Wat een mooie ontmoeting was dit! 


