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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

Sinds januari 2013 is Stichting A Coach 4 Life actief in Nederland en daarbuiten. Ons doel is om 
mensen op weg te helpen naar een betere kwaliteit van leven. We doen dit door middel van 
coaching, onderwijs en gebed. Daarbij geven we ook praktische hulp die bijdraagt aan betere 
levensomstandigheden voor de mensen die we willen dienen. Ons hart gaat vooral uit naar die 
mensen die in een hopeloze of kansloze situatie zitten. Juist hen zien we zo graag tot volle bloei 
komen in de bevrijdende liefde van Jezus.

Paranormale beurzen

Een van de plekken waar we graag de liefde en kracht van Jezus laten zien, is de paranormale 
beurs. Sinds 2008 gaat Jolande regelmatig naar beurzen, waar ze een tafel huurt en gratis 
ʻspirituele adviezenʼ geeft. Mensen die aan tafel plaatsnemen, ontmoeten daar Jezus. Ook geeft 
Jolande gratis groepslezingen onder de naam ʻDemonstratie van bovennatuurlijke liefde en krachtʼ. 
Na afloop van de lezing krijgen mensen het boekje ʻBron van levend waterʼ mee, een speciaal voor  
spirituele zoekers geschreven boekje over Jezus. Het werk op de beurs vindt nu plaats onder de 
vlag van de stichting en wordt gefinancierd door de middelen van de stichting. 

In 2013 zijn we naar beurzen geweest in Almere, Harderwijk, Nijmegen, Rotterdam, Haarlem, 
Zwolle, Hilversum, Emmeloord, Assen en Hoogeveen (totaal 19 beursdagen). Op deze beurzen 
lieten we de kracht en liefde van Jezus zien. We hebben met mensen gebeden voor genezing en 
woorden van troost en bemoediging doorgegeven. Prachtig om te doen en te zien dat mensen - 
soms voor het eerst van hun leven - diep aangeraakt worden door Jezus. 



Van een van deze mensen kregen we de volgende brief: 

“Lieve Jolande, op 23 maart heb ik je, samen met mijn man, ontmoet op de parabeurs in 
Nijmegen. Je zat daar met een Amerikaans sprekende vrouw en ik liep daar rond omdat ik enorm 
op zoek was. Ik dacht naar engelen maar alles en iedereen op de beurs maakte dat ik me heel 
slecht ging voelen. Toen kwamen we bij jullie aan tafel en jij zei dat je daar zat in de naam van 
Jezus Christus. Ik was helemaal van mijn padje want in het geloof liggen echt mijn wortels maar 
wat een zijwegen had ik bewandeld. Je hebt met ons gebeden en ik zat alleen maar tegen snot en 
tranen te vechten maar later werd snel duidelijk wat een impact deze ontmoeting heeft gehad. Ik 
mocht je boek meenemen en je hebt me radicaal teruggezet op het pad van onze God. Sindsdien 
ben ik 24 uur per dag met het geloof bezig en heb ik maar 1 verlangen en dat is een relatie met 
God, Jezus en de Heilige Geest gaan ervaren. Jij hebt mij zo aangeraakt en zoveel in beweging 
gezet. Daarvoor wil ik je allereerst bedanken, mijn leven staat op zijn kop en je hebt mij, en van 
daaruit denk ik mijn gezin, de goede kant op getrokken. Ook mijn man en oudste zoon zijn 
aangeraakt en dat is een geschenk dat onbetaalbaar is.”

Spreekbeurten

Jolande heeft gesproken op een koffieochtend in Sneek, op een vrouwenavond in Bunschoten-
Spakenburg en tijdens een bijeenkomst voor Iraanse mensen in Amsterdam. Ook heeft ze 
gesproken tijdens kerkdiensten in Zeewolde, Hengelo en Zandvoort. 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. In 2014 verwachten we nieuwe mogelijkheden om aan velen door te 
geven wat we zelf van God hebben gezien en ervaren. 

Afrika!

Ten tijde van de oprichting van de stichting hadden we sterk het verlangen om ons ook buiten 
Nederland in te zetten voor kwetsbare mensen, maar we wisten nog niet in welk land. In februari - 
een maand na oprichting van de stichting - kreeg Jolande een uitnodiging van pastor Martin 
Ngollah, een Keniaanse zendeling in Kampala (Uganda) die zijn werk doet onder de vlag van 
Harvest Vision Ministries Uganda. Hij schreef het volgende: “We have a ministry to vulnerable 
women in Kampala, most of them need inner healing and direction in life. We are doing our best to 
share the gospel but we need a lot of contribution from the rest of the body of Christ. I have been 
praying about doing a series of conferences for these women, we have done some locally. Every 
time I am praying or even thinking  about this ministry and these women the Lord always brings 
you to my mind. I feel in my heart you need to come to Uganda and minister to our women the 
word of God. You may pray about this and see what the Lord would tell you, but we are ready to 
receive you in Kampala to share God's word with our women, I believe God has deposited 
something in you that He would have you deliver to the women here.” Deze uitnodiging paste zo 
mooi bij de doelstellingen van onze stichting: het bedienen van mensen die genezing, 
bemoediging en troost nodig hebben. In maart is Jolande dan ook een week naar Kampala 
gegaan, waar ze heeft gesproken en bediend tijdens een driedaagse vrouwenconferentie. De 
vrouwen kregen onderwijs over hun identiteit in Christus. Genezingen en bevrijdingen vonden 
plaats. Ook zijn er die week een aantal mensen tot geloof gekomen tijdens outreaches in de 
sloppenwijken van Kampala. Kinderen van deze gezinnen worden door Harvest Vision Ministries 
financieel ondersteund, zodat zij naar school kunnen. Hun visie is om mensen niet alleen over 
Jezus te vertellen, maar ze ook praktisch een stukje op weg te helpen naar een betere kwaliteit 
van leven, om zo ook het hart van Jezus te laten zien. Ook wij willen met onze stichting A Coach 4 
Life bijdragen aan de ondersteuning van deze kinderen. Vanaf januari 2014 zullen we twee 
kinderen maandelijks sponsoren: Ian en Desire. 



Een kerkgebouw voor de gemeente in Murokebo

In augustus 2013 zijn we teruggegaan naar Uganda. Dit keer gingen bestuursvoorzitter Erik 
Nagtegaal en zijn vrouw mee en een 16-jarig meisje uit onze kerkelijke gemeente die dolgraag 
meewilde. We brachten o.a. een bezoek aan een kerk in Tororo (Oost-Uganda) die opgericht is 
door een team uit Kampala. Tororo staat bekend als een occult gebied waar veel toverdokters 
actief zijn. Deze occulte praktijken berokkenen de bewoners veel kwaad. Mensen lijden aan 
raadselachtige ziekten, huizen en kleren worden in brand gestoken en soms worden zelfs kinderen 
geofferd om de kwade geesten gunstig te stemmen. Eind vorig jaar ging pastor Fred met een team 
uit Kampala (op de foto naast bestuursvoorzitter Erik) naar Tororo om de mensen daar te helpen. 
Dan maakt Fred iets bijzonders mee. Stephen, een jonge student, krijgt na een partijtje voetbal 
plotseling last van onverklaarbare verlammingsverschijnselen in zijn been en sterft. Zijn zus belt 
pastor Fred, die snel komt en voor de jongen begint te bidden. Na zeven minuten komt Stephen tot 
leven. De inwoners van Tororo horen over dit wonder en velen beseffen die dag dat Jezus leeft en 
nog steeds wonderen doet. Er moet een plek komen waar de bewoners meer kunnen horen over 
Jezus en gebed kunnen ontvangen. Pastor Fred begint samenkomsten te houden op een 
schaduwrijke plek onder een dikke boom in Morukebu, een klein dorp in het district (zie foto). 
Helaas moeten de bijeenkomsten regelmatig afgebroken worden vanwege het slechte weer. In het 
regenseizoen blijven vooral gezinnen met jonge kinderen thuis. 
Dankzij een projectcollecte in de Evangelische Gemeente Zeewolde kon a Coach 4 Life de 
mensen in Tororo helpen aan een eenvoudig gebouw, dat bestand is tegen zware regen en felle 
zon. Nu kunnen de gezinnen onder alle weersomstandigheden samen blijven komen om onderwijs 
te krijgen uit het Woord van God. Daardoor worden de mensen sterker en hebben kwade 
invloeden minder kans.



De nieuwe situatie:

Pennen

We hebben ook een bezoek gebracht aan Nalidi Apostolic Church Family & Grace Primary Orphan 
School, een weeshuis annex school in Mbale. Dankzij een gift konden we alle kinderen voor de 
komende twee jaar van pennen en potloden voorzien. 

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 2014 twee kinderen van 
Comfort Africa te ondersteunen. We willen de betrokkenen die gegeven hebben hartelijk bedanken 
voor hun gift(en). Het financiële jaarverslag is toegevoegd in de bijlage. De middelen van de 
stichting zijn grotendeels besteed aan de doelen die we met onze stichting willen verwezenlijken. 
Een deel van de middelen is besteed aan reiskosten. Wij hechten eraan om hier expliciet te 
vermelden dat alle vliegtickets voor Afrika betaald zijn door de reizigers zelf, omdat zij allen het 
bedrag van de kosten voor hun ticket als gift aan de stichting hebben overgemaakt.

Plannen voor 2014

Voor 2014 vertrouwen we erop dat we verder mogen groeien in verschillende activiteiten: beurzen, 
spreekbeurten, coaching en gebed. Met het bestuur komen we regelmatig 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. Een concreet project in 2014 is de 
heruitgave van Bron van levend water. Omdat de boekje op zijn, zullen we deze laten herdrukken 
in een oplagen van 1500 stuks. Bovendien zullen we dit boekje ook in het Engels uitbrengen. We 
vertrouwen God dat Hij voorziet in de middelen die we nodig hebben om dit te realiseren.


