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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 kijkt terug op een goed jaar, het vierde jaar van haar bestaan. Opnieuw mochten we 

groei zien op het gebied van verspreiding van ons toerustingsmateriaal: Bron van Levend Water is 

vertaald in een nieuwe taal en beschikbaar gemaakt in een nieuw land. Omdat het in dit land 

verboden is om evangelisatiemateriaal te verspreiden - ook via internet mag dat niet - maken we in 

dit verslag niet bekend om welke taal/land het gaat. We zijn heel dankbaar dat God een deur heeft 

geopend om in november 750 boekjes die kant op te krijgen en we bidden dat de boekjes bij de 

juiste mensen terecht komen die het evangelie moeten horen. Al eerder dit jaar, in januari, brachten 

bestuurslid Ineke en Jolande het boekje naar Hongarije. Ze waren met een team van Matthew 

Helland mee om een jongerenkerk in Budapest toe te rusten in profetie en evangelisatie. De 

jongeren waren enthousiast over het boekje en namen het mee als ze de straat op gingen om 

mensen de liefde van Jezus te laten zien.  

 

Via facebook kreeg Jolande een vraag om 100 Hongaarse boekjes. Ze zijn gebruikt door een vrouw 

die naar Roemenië ging om te bedienen en ook af en toe contact heeft met Hongaarse vrouwen in 

Nederland. Ze vertelt achteraf: “Veel mooie ervaringen met de boekjes. Op weg naar Roemenië had 

ik er zoveel mogelijk in mijn koffer gedaan. Op zondag mocht ik daar in een gemeente spreken en 

voor mensen bidden. Na afloop heb ik de boekjes uitgedeeld. Het was geweldig om mee te maken. 

De mensen waren enorm hongerig. Ze wilden allemaal een boekje. Sommige mensen begonnen 

meteen te lezen. Er was ook een man die in de gevangenis had gezeten en verslaafd was aan alcohol. 

Hij belde maandag of dinsdag mijn vriendin bij wie ik was om te vertellen dat hij het boekje had 

uitgelezen. Op woensdagavond ben ik naar een samenkomst in een andere gemeente geweest. Daar 



 

 

werd ik spontaan naar voren gevraagd om iets te delen. De boekjes die ik nog over had, heb ik daar 

uitgedeeld. Ook daar waren de mensen er heel blij mee. 

De boekjes die ik nog over heb, ben ik aan het uitdelen aan prostituees. Vandaag heb ik weer 

vrouwen bezocht. De drie Hongaarse vrouwen die ik sprak, heb ik alle drie een boekje gegeven. Ze 

vinden het altijd leuk om iets Hongaars te krijgen. De volgende keer zal ik vragen wat ze ervan 

vonden.”  

 

Wat ook mooi is om te melden: dit jaar is de Engelse editie van Jolandes boek ‘Ontwikkel je 

bovennatuurlijke gaven’ verschenen. Het is uitgebracht als e-book en als POD-versie (een ‘echt’ boek 

dus) via amazon.com. We verwachten dat God nieuwe deuren zal openen in het buitenland om 

mensen te trainen in de gaven van de Heilige Geest, waar dit boek uitermate geschikt voor is als 

lesmateriaal.   

 

Outreach 

In september is Jolande voor het eerst naar een moslimland geweest om daar een training te geven 

in genezing en profetie. Het team dat Jolande had uitgenodigd, blikt er als volgt op terug: “We zitten 

enorm na te genieten van een paar dagen teaching en oefenen met Gods stem verstaan en Zijn 

woorden doorgeven aan anderen en bidden voor mensen. We hebben namelijk bezoek uit 

Nederland gehad, Jolande Bijl samen met ons coachingsechtpaar. We hebben veel opgestoken van 

haar onderwijs en zijn bijzonder bemoedigd en aangemoedigd door haar vele persoonlijke 

getuigenissen. Hoogtepunt was wat ons betreft toch echt het zelf doen. Soms onwennig en onzeker, 

maar het is super om te merken dat God door je heen werkt. Een middag zijn de vrouwen de straat 

opgegaan en hebben mensen aangesproken met een woord van God en aanbod om voor ze te 

bidden. Op eentje na wilden ze het graag. Voor genezing, een goede 

echtgenoot, vrede en blijdschap, bestemming. Een vrouw wilde graag haar moeder leren kennen. 

Vrijdag waren we uitgenodigd bij een familie. De middag ervoor hadden we de vader van deze 

familie opgezocht ... en eindelijk ook ontmoet! We hadden met hem gepraat en gebeden of hij een 

droom van God mocht ontvangen. Die heeft hij ook gekregen die nacht. Jolande hielp met de 

interpretatie. Heel bijzonder. Ook mochten we voor de vrouw en de dochters bidden.”  

Moslims staan open voor gebed en voor het bovennatuurlijke. De gaven van de Geest, zoals genezing 

en profetie maar ook uitleg van dromen zijn een machtig middel om moslims iets van Jezus te laten 

ervaren.  

 

Beursdagen 

We hebben in 2016 in totaal 13 beursdagen gedraaid, waarvan 6 door Tineke Starrenburg die ook 

met een Coach4life tafel op beurzen staat en 1 door Ruben Homminga van ons Groningse team. Dit 

is iets minder dan vorig jaar, omdat Jolande de eerste maanden van 2016 weinig tijd had vanwege 

haar verhuizing.  

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 de bijlage achterin 

geven we een beschrijving van wat we zoal op de beurs meemaken.  



 

 

Trainingen & onderwijs 

De focus lag dit jaar op demonstraties van de gaven van de Heilige Geest en trainingen in (met name) 

de gave van profetie. Hoogtepunt was de workshop profeteren die Jolande mocht geven tijdens het 

Heartbeat weekend, waar zo'n 100 jongeren aan deelnamen. Jolande vertelt daarover: “Het laatste 

halfuur deden we de oefening 'profeteren in cirkels', waarbij iedereen mocht profeteren. Voor een 

groot aantal jongeren was dit de eerste keer. Een meisje zei na afloop: "ik heb hier al vaak preken 

over gehoord en dan wordt er altijd gezegd: ga het maar doen, maar die stap was voor mij altijd te 

groot. Nu kregen we de mogelijkheid om het te proberen en het is helemaal niet moeilijk!" Er zijn 

mooie dingen gebeurd. Zo heerlijk als God spreekt, en zo genezend ook: een jongen mailde de 

volgende dag dat hij geen last meer had van zijn depressie!” 

 

Ook mooi was de avond bij gemeenschap ‘De Veilige Haven’ in Drachten, op 22 mei, waar zo’n vijftig 

mensen aanwezig waren. Na een uitleg door Jolande kreeg iedereen de gelegenheid om de gave van 

profetie te beoefenen. Na afloop profeteerden Jolande en Steven samen nog over een groot aantal 

mensen, die daardoor bemoedigd werden. Een van de aanwezigen was Baukje, een vrouw uit 

Friesland, die al diverse malen telefonisch gebed had ontvangen van Jolande, met bijzondere 

uitwerking. Jolande vertelt hierover: “Op een dag belde Baukje me. Ik kende haar niet, maar zij mij 

wel, van mijn dagboek 'Met de geest'. Dat had ze een keer in de boekhandel zien liggen en toen in 

een spontane opwelling gekocht. Daarna had ze mijn telefoonnummer op internet gezocht. Toen ze 

me belde, vertelde ze dat ze zo graag een dagje uit wilde met haar man, maar dat dit fysiek 

nauwelijks mogelijk was. Ze kon maar kleine eindjes lopen en bijna niets eten, want dan kreeg ze 

pijn. Ik bad met haar over de telefoon dat ze gewoon lekker kon lopen die dag en alles kon eten wat 

ze lekker vond. Een paar maanden later belde ze me weer. Ze kon niet lopen, niet liggen en had 

verschrikkelijke 

pijn. Een 

nekhernia. Weer 

bad ik met haar 

over de telefoon 

en sprak uit: 

“Nek van Baukje, 

wees gezond in 

Jezus' naam!” 

Later hoorde ik 

van Baukje wat 

er allemaal 

gebeurd was na 

dit gebed. De 

pijn in haar nek 

was niet meteen over geweest, maar ze was die avond toch vlot in slaap gevallen. Na een paar uur 

was ze wakker geworden en ontdekte toen dat ze genezen was! Ze kon haar nek weer alle kanten op 

draaien en de pijn was helemaal weg. Die is ook niet meer teruggekomen! Ook vertelde ze over het 

uitje met haar man. Nadat ik daarvoor gebeden had, waren ze toch maar gewoon vertrokken en alles 

ging van een leien dakje, vertelde Baukje: “Ik heb alles gegeten wat ik krijgen kon: ijs en lekkere 



 

 

bolletjes met vlees en kruiden, wat ik eigenlijk niet verdragen kan, maar het ging allemaal goed en 

we hebben hartstikke veel rondgelopen, zelfs nog in een koetsje met paarden gereden. Het leek wel 

een tweede huwelijksdag!” Haar man was die dag ook veel fitter geweest dan anders. Daar had ik 

helemaal niet voor gebeden, maar dat gebeurde gewoon. Daar word je toch blij van?! Ik tenminste 

wel! Blijf bidden, want God verhoort onze gebeden écht!” 

 

Op 26 mei mocht Jolande profeteren tijdens een ladies night van Buitengewoon in Soest.  Deze 

avond was bedoeld voor buitenkerkelijke vrouwen. Het team van Buitengewoon wilde hun gasten 

graag een ervaring met Jezus geven maar dacht dat het aanbieden van gebed een te hoge drempel 

zou zijn, omdat hun doelgroep dat niet gewend was. Daarom vroegen ze Jolande of zij aanwezig 

wilde zijn achter een 'inspiratietafel' waar vrouwen een kaartje konden trekken met een Bijbeltekst 

erop en een persoonlijk woord van God konden ontvangen. Net als op de paranormale beurs, dus. 

Dit sloeg inderdaad aan. Veel vrouwen namen plaats achter de tafel en ontvingen een persoonlijke 

bemoediging van Jezus.  

 

In september gaf Jolande een workshop ‘Gaven van de Geest’ aan een groep leiders van de Alpha-

cursus in Bunschoten-Spakenburg. Dit heeft veel in beweging gezet. Een van de vrouwelijke leiders 

vertelde achteraf dat ze haar angst overwonnen heeft en enorm veel vrijheid heeft ontvangen om te 

profeteren, en dat nu ook naar hartenlust doet. Een andere vrouw is die middag genezen van rugpijn, 

waar ze al maanden last van had. Dat had veel indruk gemaakt, op haar persoonlijk en de groep als 

geheel. 

 

In oktober was er opnieuw een ladies night van Buitengewoon in Soest. Dit keer mocht Jolande ook 

de spreekbeurt verzorgen. Dat gebeurde door middel van een interview, waarin Jolande vertelde 

over haar leven met Jezus en hoe zij Gods stem is gaan verstaan. Veel vrouwen kwamen na afloop 

naar de inspiratietafel voor een persoonlijke bemoediging of gebed. Dit keer bediende ook Jolandes 

dochter Ilse mee. Eind van het jaar ontvingen we de volgende getuigenis naar aanleiding van deze 

avond: 

 

“Nadat ik gebeden had wie ik voor deze avond zou uitnodigen, had ik mijn schoonzusje 

meegenomen, die eigenlijk helemaal niets met het geloof te maken wilde hebben. Toch is ze 

meegegaan en ook haar tienerdochter kwam mee. Ze waren erg enthousiast over de avond en 

aangezien de dochter kampte met een aantal problemen is ze naar Jolande toe gegaan voor gebed 

en een bemoediging. Ze kwam helemaal enthousiast maar bovenal ook verbaasd terug met de 

mededeling, dat ze er niets van begreep, hoe die vrouw (Jolande dus) dingen kon benoemen, terwijl 

ze haar niet kende. Vervolgens zijn ze ‘s zondags met het hele gezin, dus ook de vader, bij ons naar 

de kerk gekomen. Nu zijn we een aantal maanden verder en hebben een aantal van hen de Heer 

aangenomen. De dochter en nu ook haar vriend zijn al volledig ‘’ ‘opgenomen’ in de jeugdgroep. Ze 

doen heel veel dingen samen met de jeugd, ze sporten zelfs 2x per week samen en hebben vorige 

week vrijdag gala-avond gehad. Het is geweldig te zien wat de Heer aan het doen is.” 

  

 



 

 

 
 

 

In november mocht Jolande een praatje houden over occultisme bij een groep jongeren van een kerk 

op Urk. Ze wilde natuurlijk vooral graag iets laten zien van het bovennatuurlijke van God, want als je 

daar eenmaal van hebt geproefd, wil je niks anders meer! Het eindigde ermee dat Jolande over 

iedereen mocht profeteren. Steven was mee en kreeg ook mooie, rake beelden door voor een aantal 

jongeren. Uiteindelijk was de avond niet om 20.30 uur afgelopen, zoals afgesproken, maar om 22 

uur!  

 

Ook werd Jolande uitgenodigd om in huiskamerverband mensen te bemoedigen door middel van de 

gave van profetie. Op 11 mei in Dedemsvaart, samen met bestuurslid Ineke. Verschillende 

aanwezigen vertelden dat ze van tevoren vrij sceptisch waren over de gave van profetie, maar dat 

God echt tot hem gesproken had die avond. Op 25 november in Genderen (N-Brabant). Een van de 

aanwezigen vertelde later dat dit de mooiste avond van haar leven was! Als God spreekt door middel 

van de gave van profetie, heeft dat enorm veel impact. We verwachten in 2017 nieuwe 

mogelijkheden om woorden van God door te geven aan velen en hen ook te leren hoe zij zelf een 

woord van God kunnen doorgeven om anderen te versterken, te troosten en te bemoedigen. 

Daartoe worden we immers opgeroepen in de Bijbel: “Strek je uit naar de geestelijke gaven, en 

vooral naar profetie.” (1 Korinthe 14:1)  

 

 

 



 

 

Radio 

Op zaterdag 23 juli was Jolande te gast in het radioprogramma EO-Live van de Evangelische Omroep. 

Ze sprak met presentatrice Yvonne Sprunken over haar leven, haar werk op de paranormale beurzen, 

haar dagboek en haar boek over dromen. 

 

Financiële ondersteuning van Harvest Vision Ministries in Oeganda 

Ook in 2016 hebben we vervolg kunnen geven aan onze samenwerking met Harvest Vision Ministries 

in Oeganda door het financieel ondersteunen van vijf sponsorkindjes van Comfort Africa.   

 

Financiën 

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

vergoedingen een positief saldo opgebouwd dat ons in staat stelt om in 2017 wederom vijf kinderen 

van Comfort Africa te ondersteunen. We willen de betrokkenen die gegeven hebben hartelijk 

bedanken voor hun gift(en). De middelen van de stichting zijn besteed aan de doelen die we met 

onze stichting willen verwezenlijken. Inzage in het financiële verslag van 2016 is mogelijk op de 

website. 

 

Plannen voor 2017 

Voor 2017 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.  

 

We geloven dat God ons in 2017 op nieuwe plekken brengt. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen en 

revalidatiecentra. We hebben daar eind van dit jaar een mooi wonder meegemaakt. Steven kreeg 

begin november een telefoontje van iemand die gehoord had dat wij aan gebedsgenezing deden. Zijn 

vrouw had door een val haar nek gebroken en lag met diagnose dwarslaesie op de IC. Artsen zeiden 

dat ze haar leven lang aan de beademing zou liggen en alleen zou kunnen praten met behulp van een 

machine. Jolande ging samen met een vriendin naar het ziekenhuis om voor deze vrouw te bidden. 

Een week later ging ze opnieuw, dit keer samen met Steven, en toen bleek er een wonder te zijn 

gebeurd! De vrouw kon sinds drie dagen praten en lag niet meer aan de beademing. Wat was er 

gebeurd? Artsen wilden die week een stoma aanleggen, maar haar man had geprotesteerd. "Wij 

gaan een andere weg, de weg van Jezus", had hij gezegd. Er kwam daarop een second opinion en 

deze arts constateerde dat haar darmen werkten. Ze hoefde geen stoma en hij had haar meteen ook 

van de beademing gehaald. De weken daarna maakte deze vrouw grote sprongen voorwaarts en 

begin december mocht ze naar een revalidatiecentrum in Utrecht. We zijn dankbaar voor dit wonder 

en hopen dat we in 2017 opnieuw wonderen mee mogen maken. Genezingen zijn een geweldige 

manier om mensen in aanraking te brengen met de liefde en kracht van God.   

 

Uitbreiding bestuur 

Het bestuur zal in 2017 uitgebreid worden met Tineke Starrenburg. Tineke is een vrouw van God met 

een groot hart om mensen te bemoedigen. Zij staat sinds twee jaar op paranormale beurzen namens 



 

 

de stichting en maakt eigenlijk al deel uit van A Coach 4 Life. Daarom willen we dat in 2017 

formaliseren. We heten Tineke van harte welkom in het bestuur.   

 

Wat is er nodig in 2017? 

Belangrijkste uitgaven in 2017 zijn: 

€ 1000,- t.b.v stageld paranormale beurzen 

€ 500,- middelen en materiaal ter ondersteuning van het beurswerk (o.a. olie, bemoedigingskaartjes) 

€ 1800,- t.b.v. schoolgeld kinderen van Comfort Africa 

€ 1000,- t.b.v. inkoop boeken voor gebruik op beurzen 

€ 3000,- t.b.v. nieuwe boeken/vertalingen/missies 

Totaal: € 7300 ,- We verwachten deze uitgaven te kunnen financieren m.b.v. giften die in 2017 

binnen zullen komen. 



 

 

Bijlage: 

  

Getuigenissen naar aanleiding van ons werk op de paranormale beurzen 

 

Verslag van de beurs in Raalte, 11 september 2016: 

 
Het was een prachtige dag op de spirituele beurs, vol bijzondere ontmoetingen en mooie 

gesprekken. 

Een man had paranormale gaven gekregen na een bijna-doodervaring door een ongeluk. Hij wilde 

daar graag met ons over praten en was ook op zoek naar meer duidelijkheid. Hij vroeg ons hoe wij 

aan onze gaven waren gekomen en we vertelde hem over onze ervaringen met Jezus. "Ik zie wel dat 

jullie een grote kracht hebben waardoor jullie kunnen blijven staan in moeilijke tijden", zei hij. We 

mochten met hem bidden, voor zijn whiplash en dat de Heilige Geest hem zou onderwijzen en hij de 

waarheid zou zien. En we gaven hem het boek 'Goed genoeg' mee, waarin Harry Coffman over zijn 

bijna-doodervaring vertelt. 

Een moeder en dochter kwamen aan tafel om over hun dromen te praten. De dochter kreeg 

voorspellende dromen, bijvoorbeeld dat ze haar voet zou bezeren. Een paar weken daarna had ze 

haar voet gebroken. We legden haar uit hoe ze met God over haar dromen kon praten en hoe ze de 

uitkomst kon beïnvloeden door ervoor te bidden. Dat was een nieuw inzicht voor haar, want ze liet 

het altijd maar gebeuren. 

Astrid kwam aan tafel, zij had die nacht een droom gehad waarin ze genezen werd. Ze vertelde ons 

dat ze haar leven lang al een blokkade ervoer om echt te gaan leven, omdat zij niet gewenst was en 

door haar moeder misbruikt was. "Astrid, je blokkade is weg als je een actieve keuze voor het leven 

maakt", zei ik tegen haar. Bizar was dat ik haar naam al wist voordat ze ook maar iets gezegd had. 

Daardoor besefte ze dat God haar kende en dat raakte haar. Toen ze uitsprak: ik wil leven, ontving ze 

de genezing waar ze over gedroomd had. Ze huilde en voelde een last van haar schouders af komen. 

Ze had al tijden pijn in haar schouders en die was nu weg! 



 

 

Marijke droomde vaak dat ze in paniek wakker werd in een vreemd huis en het lichtknopje niet kon 

vinden. "Herken je dat in je leven ook, dat je op zoek bent naar het licht en het niet kan vinden?" 

vroegen we aan haar. Ze vertelde dat ze de dochter van een dominee was, maar ze had Jezus aan de 

kant gezet na veel teleurstellingen in de kerk. Toch was daar altijd die onrust gebleven. We baden 

voor haar dat ze in een oase van rust zou komen. Daarna trok ze een kaartje met de tekst waarin 

Jezus zegt dat hij aan de deur van haar hart klopt en binnen wil komen om met haar te eten. We 

spraken met haar over een relatie met Jezus en het was voor haar een grote opluchting dat ze nu 

toch verder met Jezus kon, ondanks al haar bedenkingen tegen de kerk. Ze vond het een bijzonder 

gesprek en was blij dat ze ons ontmoet had. 

Tineke sprak een jonge vrouw aan en vroeg: "heb je relatieproblemen?" "Hoe weet je dat?" vroeg ze. 

"Kom maar even zitten hier", zei Tineke. De vrouw vertelde dat ze in een scheiding zat en wilde graag 

gebed. We kregen mooie woorden voor haar door, terwijl ze iets van haar pijn weghuilde. Het gebed 

had haar goed gedaan, zei ze. 

Zo hadden we nog een aantal gesprekken, waarin mensen best diepe noden met ons deelden. Maar, 

zoals een van onze kaarten zegt: "Het probleem dat voor je ligt is nooit zo groot als de Persoon die 

achter je staat." Jezus is onze levende hoop, wat zagen we dat weer mooi vandaag! 

 

 

Verslag van de beurs in Hilversum, 1 en 2 oktober 2016 

 

 
 

1 oktober: Het was volle bak bij de lezing. Gods kracht was super merkbaar. Een vrouw wilde van 

haar rugpijn af. Ze kon bijna niet uit haar stoel komen, maar de pijn verdween en ze ging soepeltjes 

weer zitten, wat een verschil! Een andere vrouw constateerde verbaasd dat ze geen pijn meer had in 

haar arm. Daarna vroeg een vrouw of ik ook artrose kon behandelen. Ze had grote, pijnlijke knobbels 



 

 

op haar voet en hand. Alles kan bij Jezus, dus ook dit en ik legde haar de handen op. Ze moest huilen 

van blijdschap toen we zagen dat de knobbel op haar hand kleiner werd! 

Iedereen wilde een persoonlijk woord van God ontvangen. Dat was weer genieten! God openbaarde 

diepe verlangens en dingen die ik echt niet kon weten. Een vrouw werd zo geraakt, dat ze na de 

lezing haar leven aan Jezus gaf. Wat zat zij heerlijk te stralen! 

Ook aan tafel (samen met bestuurslid Ineke) veel moois. Maria had liefde en kracht nodig. We baden 

voor haar pijnlijke schouders en stopten haar daarna vol met cadeautjes. Zo veel, dat ze ervan moest 

huilen. We nodigden haar uit om nog meer liefde te komen ontvangen in de Flint, waar Jong en Vrij 

eigentijdse kerkdiensten houdt. Ik hoop zo dat ze dat doet, ik gun het haar zo! 

Inge wilde van haar pijn af en we mochten met haar bidden. Ze vond lang niet alles goed hier op de 

beurs, zei ze, maar de energie van ons beviel haar wel :) 

Een vrouw had bevestiging nodig voor iets waar ze mee bezig was. God liet ons dingen zien waar ze 

mee verder kon en dat vond ze bijzonder. Toen ze tot slot een kaartje trok, stonden daar dezelfde 

woorden op die wij haar al hadden doorgegeven! “Doen jullie ook iets met foto’s?” vroeg ze daarna. 

“Als de persoon op de foto nog leeft, wel”, zeiden we. Ze liet ons een foto zien van haar beste 

vriendin en vroeg of we voor haar ook een bemoediging hadden. “Raak, raak, raak!” riep ze. Later 

kwam ze ook nog naar de lezing. Jezus heeft vandaag beslist haar aandacht getrokken! 

 

 
 

2 oktober: Opnieuw een mooie dag op de paranormale beurs, samen met toppertje Jose! Een vrouw 

die gisteren bij de lezing was, kwam vandaag terug met haar zoon. Of we ook voor hem konden 

bidden. Toen we hem een 'freedom bijbel' gaven, zagen we hoe hongerig hij was: hij begon er gelijk 

in te lezen! 

Elly was gisteren ook bij de lezing en kwam vandaag weer. Ze had het zo mooi gevonden, zei ze, en 

had nu ook haar vriendin meegebracht, die last had van hoofdpijn. Haar pijn verdween en Elly durfde 



 

 

nu zelf ook wel gebed te vragen voor haar pink, die helemaal kromgegroeid was. Wat was ze blij toen 

haar pink aan het eind van de lezing bijna recht stond! 

Carla kwam aan tafel omdat alles in haar leven mis ging. Zij ging weg met nieuwe hoop en een nieuw 

fundament, Jezus! 

Piet liet voor zijn pijnlijke heup bidden. Hij was magnetiseur en behandelde zichzelf, maar moest na 

het gebed van Jose toegeven dat dit toch anders was. Hij voelde verlichting en was zichtbaar geraakt. 

Monique wilde ook wel gebed voor haar situatie en moest een beetje huilen toen Jose voor haar 

bad. "Je kwam wel heel dichtbij", zei ze. Later kwam ze naar de lezing, samen met haar buurvrouw. 

Toen ik woorden van God over de buurvrouw uitsprak, reageerde Monique: "Dit komt niet van jou, 

dit kan jij niet weten. Er moet iets zijn." Toen ook Monique woorden van God kreeg, kwamen de 

tranen opnieuw. "Ik weet niet wat er met me gebeurt, dit heb ik anders nooit", zei ze. Wij wisten het 

wel, dank u Jezus! 

 

 

Verslag van de beurs in Arnhem, 8 en 9 oktober 2016: 

 

De lezing was een feestje! Jezus genas een vrouw van rugpijn toen ik voor haar ongelijke benen bad. 

De stemming zat er meteen goed in, want mensen stonden eromheen en zagen het wonder 

gebeuren! Een vrouw met een gebroken been en een gekneusde voet voelde dat haar pijn een stuk 

minder werd tijdens het gebed. Ze liep ook makkelijker, zei ze. Ze werd ook bevrijd van een stuk 

schuldgevoel dat ze had overgehouden aan het ongeluk met haar benen. Dat was echt bijzonder. 

Daarna wilde een vrouw gebed voor haar heup. De pijn verdween en ze kreeg een bevrijdende 

lachbui, waardoor ze volgens mij ook een hoop spanning kwijt raakte. Het was gewoon aanstekelijk! 

Ik denk dat ze allemaal iets moois van Jezus hebben ervaren toen ik tot slot een boodschap voor de 

hele groep doorgaf (waarbij ze Jezus konden uitnodigen in hun leven) want toen ik amen zei kwam er 

een spontaan applaus. Voor Hem! Steven bad aan tafel nog voor een vrouw die pijn had in haar knie. 

Ze voelde van alles gebeuren. De pijn verdween en ze vond het zo bijzonder dat ze Steven € 20 gaf, 

wat hij niet mocht weigeren, zei ze. Toen gaven we haar een paar mooie boeken:) 

 

Ook gisteren bijzondere dingen meegemaakt met Christiaan. Het mooiste gebeurde aan het eind. 

Een jongen kwam met zijn vriendin en zijn zus aan tafel. Hij wilde graag innerlijke genezing 

ontvangen en vertelde dat hij erg gevoelig was en daardoor niet goed kon functioneren. God gaf hem 

troost en bevestiging, het ontroerde hem en mij ook. Zijn vriendin wilde daarna ook gebed en was 

heel verrast toen ik doorgaf dat ze zou dansen. "Hoe weet je dat?" vroeg ze en zei dat ze dat zo graag 

deed. Ze werd er emotioneel van. Ook bij de zus kwamen tranen toen ook zij merkte dat God haar 

verlangens kende. Ze waren alledrie heel open voor Jezus en zeiden dat ze heel snel een keertje naar 

Jong en Vrij wilden komen, want ze wilden meer! Wat een voorrecht dat we dit weekend Gods liefde 

mochten uitdelen op deze plek. Zo dankbaar voor al dit moois weer! 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Verslag van de beurs in Hardenberg op 27 november 2016: 

 

"Waarom word ik nou zo emotioneel bij jullie?" vraagt de eerste vrouw die bij ons aanschuift. "Dat is 

de liefde van God de Vader", leggen we uit. "Die houdt van jou, je mag zijn kind zijn." "Ja", zegt ze, 

trekt vervolgens een kaartje en leest voor: 'Ik zal je Vader zijn en jij zult mijn kind zijn, zegt God, de 

almachtige.' "Nou zeg, dat heb jij net ook tegen me gezegd!" reageert ze blij-verbaasd. Wauw, het is 

echt zo, realiseert ze zich nu.  

Na haar komt Anne aan tafel. "Heb je hoofdpijn?" vraagt Tineke. "Ja, heel vaak", zegt ze. We mogen 

voor haar bidden.  

Dan komt Gea. Steven ziet een plaatje voor haar: dat ze in een speeltuin aan het genieten is. "Ik heb 

kleinkinderen", zegt ze, "dus dat klopt wel." Wij krijgen door dat ze veel gemist heeft in haar jeugd en 

ook dat klopt. "God herstelt je, je mag echt gaan genieten nu en alles inhalen." Ze begint gewoon te 

stralen!  

Daarna komt tot onze grote verrassing Jantina op ons aflopen. We hebben haar eerder ontmoet op 

de beurs in Raalte. Ze was toen zeer gereserveerd, vooral toen wij over Jezus begonnen, maar 

uiteindelijk hadden we een leuk gesprekje en gaven haar mijn dagboek mee. Vandaag is ze gewoon 

helemaal enthousiast. Ze had het dagboek zo mooi gevonden, zegt ze, en haar buren en vriendinnen 

aan wie ze het had uitgeleend, ook. Wel heeft ze nu last van haar rug. "Komt doordat ik nog zo veel 

optreed", licht ze toe. Moet ik eigenlijk niet meer doen op mijn leeftijd." Ze is 69! Wij mogen bidden 

voor haar rug en ze voelt het meteen helemaal warm worden. Op ons verzoek zingt ze twee liederen 

voor ons, smartlappen. Heeft ze laatst nog een half bejaardentehuis mee aan het huilen gemaakt, zo 



 

 

mooi vonden ze het. Wij genieten ook. Wat een heerlijk mens! Met haar wil ik natuurlijk graag op de 

foto  

Daarna hebben we een paar diepe gesprekken. Twee vrouwen, die veel meegemaakt hebben en 

allebei hun leven aan Jezus geven. Bijzonder!  

Heel mooi is ook de ontmoeting met Sharon en Nathalie. Sharon vertelt dat ze erfelijk belast is met 

een kankerverwekkend gen en een paar weken geleden uit voorzorg beide borsten heeft laten 

verwijderen. Ze is bang voor emoties, zegt ze, want die heeft ze nog niet gevoeld sinds de operatie. 

Wij mogen voor haar bidden en dan komen de gevreesde tranen, maar Jezus geeft zulke liefdevolle 

woorden door dat ze er helemaal rustig van wordt. We bidden dat dit gen niet meer aangetroffen zal 

worden, ook niet bij haar dochtertje, en vertellen erbij dat een vriendin van mij dit laatst ook heeft 

gebeden voor haar nichtje en dat het gen daarna niet meer is teruggevonden. Ook haar vriendin 

wordt erg bemoedigd. We spreken vrijheid over haar uit en dat is precies wat ze nodig heeft! Daarna 

komt Ramona. Zij trekt het kaartje: 'Wonderlijk zoals U mij kent, het gaat mijn begrip te boven' en is 

verrast dat we zo veel weten over haar situatie, terwijl ze ons er niets over verteld heeft. Tja, als je 

zo'n kaartje trekt, maakt God het waar! 

 

 

 

 


