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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 vijfde jaar van haar bestaan. Een jaar 

waarin God duidelijk een nieuwe richting met ons is ingeslagen. Dankzij een try-out op de 

paranormale beurs met handmassages in combinatie met essentiële oliën ontdekten we 

de genezingskracht van deze oliën, op lichamelijk, mentaal en emotioneel gebied. Zo 

ontdekten we dat God niet alleen wil genezen door zijn Woord en gebed, maar dat Hij ook 

 



 

 

planten, bomen en kruiden in zijn Schepping heeft gegeven die essentiële oliën bevatten 

om onze gezondheid te ondersteunen. De stichting schafte in maart een set van deze 

oliën aan die met name helpen bij emotionele genezing. Deze worden nu ingezet als we 

voor mensen bidden. Zo kunnen mensen op een heel praktische manier de goedheid van 

God ervaren. Jolande ging vervolgens op onderzoek in de Bijbel en ontdekte zo veel 

mooie openbaringen, dat zij een boek schreef over olie. Dit boek verscheen in september 

onder de titel: Geschenken uit de tuin van God.  

 

 

Beursdagen 

We hebben in 2017 in totaal 11 beursdagen gedraaid. Op spirituele 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. Zie de 

bijlage voor een verslag van een van deze beurzen.  

 

Nieuw dit jaar waren de handmassages en de voetmassages, waarbij we essentiële oliën 

gebruiken. We merkten dat dit een laagdrempelige manier is om mensen aan onze tafel uit 

te nodigen. Het gebruik van olie maakt het eenvoudig om met mensen in gesprek te gaan 

en opent de harten voor het ontvangen van gebed. Ook voor Tineke is een set olie 

aangeschaft door de stichting.  

 

 

 

Regelmatig krijgen we reacties van mensen voor wie we hebben gebeden op de beurs. 

Tineke kreeg zelfs een cadeautje en een kleine gift van een vrouw die zo dankbaar was 

dat ze door ons Jezus had gevonden. Johan is een van de mensen die krachtig door God 



 

 

is aangeraakt. Hij komt nu bij Tineke en Leo thuis, waar hij Bijbelstudie krijgt en 

gestimuleerd wordt om zijn geloof in praktijk te brengen. Johan heeft daarna verschillende 

keren voor mensen gebeden, onder andere op zijn werk, met resultaat: een collega voelde 

de kracht van God en een andere persoon waar hij voor bad genas van kiespijn.  

 

In januari bad Jolande op de beurs voor een van de standhouders die asbest in zijn 

longen had. Na de beurs nam hij contact op en heeft Jolande nog een paar keer voor hem 

gebeden, maar de klachten verdwenen niet. Jolande nodigde hem uit voor een 

genezingsdienst met Jan Zijlstra in haar kerk. Hij kwam samen met zijn zus en bij de 

oproep van Jan Zijlstra voor mensen die hun leven aan Jezus wilden geven, kwamen ze 

beiden naar voren. Een paar maanden later kreeg Jolande een berichtje van zijn zus dat 

hij was overleden. Een groot verdriet en teleurstelling voor deze zus en ook voor ons, 

omdat we allemaal gehoopt hadden op genezing. Toch zijn we dankbaar dat deze man nu 

in goede handen is, bij Jezus. Hoe belangrijk is het om mensen in contact te brengen met 

Jezus, zodat ze Hem kunnen aannemen en eeuwig met Hem mogen leven.  

 

Trainingen & onderwijs 

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

gave van profetie. In juni hebben Steven en Jolande een avond bediend in het gebedshuis 

in Creil. Jolande was uitgenodigd om deze groep mensen te activeren in de gave van 

profetie. Na het onderwijs van Jolande ging de groep voorzichtig aan de slag om het zelf 

te proberen. Aan het eind van de avond was iedereen volop aan het profeteren. Mooi om 

de blijdschap te zien als mensen ontdekken dat God echt door hen heen spreekt! 

Voorafgaand aan de avond brachten Steven en Jolande nog een bezoek aan een zieke 

vrouw om met haar te bidden. Zij was niet in staat om de avond bij te wonen en had gebed 

aan huis gevraagd. Dat was heel mooi, God raakte haar aan en ze kreeg een flesje olie.  

 

 

 

 



 

 

Een ander hoogtepunt dit jaar op het gebied van trainingen was de workshop ‘Je dromen 

begrijpen’ die Jolande mocht geven tijdens het Heartbeat weekend, waar meer dan 

honderd jongeren aan deelnamen. Ze konden zelfs niet in de zaal en een aantal jongeren 

zat wegens gebrek aan stoelen op de grond. Uit de vele (goede) vragen die ze stelden 

bleek hoe hongerig ze waren om Gods stem te verstaan in hun dromen. Er zijn die middag 

ook heel veel boeken ‘Je dromen begrijpen’ verkocht. Dat is fijn, want het boek helpt je om 

een diepere relatie met Jezus te krijgen en dat is ons verlangen voor de mensen die we 

mogen bedienen.  

 

 

 

 

Charis Bible College 

In mei was dr. Harry Coffman, de founder van onze stichting, in Nederland. Aanleiding was 

de uitnodiging van Charis Bible College in Naarden (bijbelschool van Andrew Wommack) 

om de studenten onderwijs te geven over profetie en over hen te profeteren. Jolande 

vertaalde. Het was een bijzondere tijd. Na afloop reageerde een van de studenten: “Ik ben 

nog onder de indruk van de accuraatheid waarmee Harry over ons profeteerde en nog 

steeds zeer ontroerd over de geweldige woorden die Harry namens God over mij uitsprak. 

Zijn boek Goed genoeg was voor mij 5 jaar geleden het begin van heling. Sinds gisteren is 

deze compleet. Dank jullie wel Jolande en Harry. Shalom.” 



 

 

 
 

Spreekbeurten 

Op tweede Paasdag sprak Jolande op een event voor singles in Eindhoven. Ze vertelde 

haar getuigenis, hoe God haar hersteld heeft na haar echtscheiding. Velen werden 

geraakt en Jolande mocht voor veel mensen bidden.  

 

Ook sprak Jolande dit jaar in twee kerken: bij Grace Family Church in Zwolle en bij Grace 

Worship Center in Hengelo. Het bidden voor de kinderen was een bijzonder moment 

tijdens de dienst in Zwolle. In Hengelo sprak Jolande over olie en de Bijbel. Ze liet flesjes 

met essentiële olie rondgaan zodat iedereen de geuren uit de Bijbel zelf kon ervaren. 

Daarna mocht ze iedereen zalven met vreugdeolie. Later is Jolande uitgenodigd om een 

workshop te komen geven over olie voor een kleine groep geïnteresseerden bij de pastor 

thuis.  

 

 



 

 

Missies 

 

We zijn het afgelopen jaar twee keer naar Boedapest geweest en naar een nieuw land: 

Roemenië. Hier volgen enkele korte verslagen van deze missies. 

 

• Boedapest I (februari) 

 

Jolande ging mee met een profetisch ministryteam onder leiding van Matthew Helland. 

Doel van de missie was om jongeren uit verschillende kerken te trainen in de gaven van 

de Geest, zoals profetie en genezing. Onderdeel van de training was een evangelisatie-

actie. Jolande ging met een groepje jongeren naar een groot winkelcentrum om 'gratis 

knuffels' uit te delen. Ze vertelt: “We baden met een meisje en daarna ook voor haar 

moeder, die erg bemoedigd werden. Helaas werden we daarna de mall uitgestuurd, maar 

op straat was het eigenlijk nog leuker. Heel veel mensen wilden een hug en dat leidde tot 

mooie gesprekken. Een vrouw zei: "Die hug had ik echt nodig." Ze vertelde dat ze op weg 

was naar haar dochter die in het ziekenhuis lag met een ernstige longinfectie. We boden 

aan om voor haar te bidden. Ze moest erg huilen maar kreeg van God weer nieuwe hoop!  

Een andere vrouw zei na de hug tegen mij: "Ik ken jou!" Ze vertelde dat ze een boekje van 

mij had: de Hongaarse versie van Bron van levend water, die ze vorig jaar op straat van 

iemand had gekregen! We baden voor haar en haar twee kindjes. Erg mooi om te ervaren 

wat een knuffel losmaakt en hoe eenvoudig het dan is om mensen over Jezus te 

vertellen.” 

 

Op zondagavond was er een grote conferentie waar meer dan 500 jongeren waren. We 

profeteerden over heel veel jongeren. Jolande kreeg een beeld voor een jonge vrouw, dat 

zij kinderboeken zou gaan schrijven. De vrouw barstte in tranen uit bij dat woord, want ze 

had God vurig om een bevestiging gebeden en het schrijven van een kinderboek was haar 

hartsverlangen. In april stuurde deze vrouw de volgend email naar Jolande:    

"I don’t know if you remember me. We met at the prophetic conference in Budapest, 

Hungary in the beginning of February. I told you that I would like to write and asked you for 

a prayer and you prayed for me and gave me a prophecy that I will write children books. It 

touched my heart so much, it still comes to my mind many times. I want to let you know 

that it is happening. A publisher just offered me a contract and they will publish one of my 

fairy tales in a real book next month."  

 

• Boedapest II (mei) 

 

Voor deze missie waren dr. Harry Coffman en Jolande uitgenodigd door de kerk 

Gracehome, een kerk die nauwe banden heeft met Jolandes thuisgemeente Jong en Vrij. 

Harry heeft gesproken en geprofeteerd over het leiderschap en in de gemeente, Jolande 

hielp mee met profeteren en heeft haar getuigenis verteld. Een mooi weekend en we zijn 

uitgenodigd om in februari 2018 terug te komen. 

 

 



 

 

• Roemenië (september) 

 

Een nieuw land voor ons: Roemenië. Jolande ging mee als teamlid van een internationaal 

profetisch team (met mensen uit de Verenigde Staten, Hongarije, Roemenië en 

Nederland) onder leiding van Matthew Helland om een kerk in Oradea te dienen. Jolande 

vertelt: “Nog voordat we aankwamen maakten we al een wonder mee! Onze vlucht had in 

Amsterdam al flinke vertraging, waardoor wij ons in Boekarest moesten haasten om onze 

aansluitende vlucht naar Oradea te halen. Wim had vannacht gedroomd dat we te laat 

dreigden te komen maar alles kwam uiteindelijk goed. Hij was dan ook de rust zelve toen 

het ernaar uitzag dat we het niet gingen redden, maar ik was eerlijk gezegd best gestrest. 

Toen we bij de gate kwamen mochten we niet meer naar binnen. "U bent te laat", zei de 

vrouw aan de balie. Ze verwees ons naar de service desk en we waren al onderweg, toen 

ze zich ineens bedacht en riep: "Come back!" Ineens mochten we wel mee. De bus racete 

met ons naar het vliegtuigje en wij stapten als laatsten in, super blij! Dank u Jezus!”  

De kerk in Oradea was heel hongerig naar de Heilige Geest. We maakten genezingen 

mee en veel mensen mochten we bemoedigen met een profetisch woord.  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Bestuur 

Begin 2017 is Tineke Starrenburg tot het bestuur toegetreden in de functie van algemeen 

bestuurslid. Tineke was al langer actief bij de stichting betrokken omdat zij met een stand 

van A Coach 4 Life op paranormale beurzen staat. We zijn heel blij met haar deelname en 

betrokkenheid. Het is mooi om bij elkaar de groei te zien in de bediening die ieder van ons 

gekregen heeft van God en in de taken die we voor en namens de stichting mogen doen. 

Ineke, onze secretaris, heeft dit jaar een talentenavond gewonnen met haar schilderijen. 

Corine is in alle rust bezig met haar boekje over Gods beloften waar we haar als stichting 

in willen ondersteunen. Tineke wil volgend jaar bemoedigingsavonden gaan geven voor 

mensen van binnen en buiten de kerk, waar we een deel van de middelen voor willen 

reserveren. Ook Steven, onze voorzitter, is een grote steun, zowel in geestelijke als 

praktische zin, voor Jolande maar ook voor de founder van onze stichting, dr. Harry 

Coffman, die in februari 2018 weer naar Nederland hoopt te komen. Het bestuur had op 

15 mei van dit jaar een bijzondere bestuursvergadering met hem. Harry bad voor ons als 

bestuur maar ook voor Corines dochter, die na het gebed merkte dat ze door God 

genezen was van haar ADHD: naar eigen zeggen bleef het ‘rustig in haar hoofd’. Ze was 

daardoor zo onder de indruk van God dat ze zich ruim een maand later heeft laten dopen. 

Een blijde gebeurtenis voor haarzelf en voor Corine en haar gezin. Ook voor ons als 

bestuur was dit een grote bemoediging. Dit is wat we willen: genezing en hoop brengen in 

de wereld. Hoe mooi als we dat zien gebeuren bij mensen die dicht bij ons staan, in dit 

geval bij de dochter van Corine! 

 

In de media 

Jolande werd geïnterviewd door Eva online over het verstaan van Gods stem. Het artikel 

vind je hier: https://eva.eo.nl/artikel/2017/05/gods-stem-verstaan-je-moet-wel-op-de-juiste-

frequentie-afstemmen/ 

 

Daarnaast verscheen in Eva een artikel over bovennatuurlijke gaven, waar Jolande voor 

geïnterviewd werd: http://www.eomagazine.nl/magazine/het-beste-van-de-eo-editie-

44/angela-ziet-schimmen-en-schaduwen-haar-

slaapkamer/?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=Lees+meer&ut

m_campaign=Het+beste+van+de+EO+-+44-+versie+2  

 

Op de paranormale beurs in de Eusebiuskerk in Arnhem zijn we gefilmd door Omroep 

Gelderland: een mooie kans om iets van Jezus te laten zien. Het fragment is terug te zien 

op https://m.youtube.com/watch?v=N6kOXCqidSY 

 

Een mooie recensie van Jolandes boek Geschenken uit de tuin van God verscheen bij 

Uitdaging: https://uitdaging.nl/5463-geschenken-uit-de-tuin-van-god 

 

 

Financiële ondersteuning van Harvest Vision Ministries in Oeganda 

Ook in 2017 hebben we vervolg kunnen geven aan onze samenwerking met Harvest 

Vision Ministries in Oeganda door het financieel ondersteunen van vijf sponsorkindjes van 

https://eva.eo.nl/artikel/2017/05/gods-stem-verstaan-je-moet-wel-op-de-juiste-frequentie-afstemmen/
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Comfort Africa. Aangezien we de afgelopen drie jaar niet meer in Afrika zijn geweest, 

hebben we als bestuur besloten om de sponsorkinderen over te dragen aan Fountains of 

Joy, de stichting van Esther en Erik Nagtegaal. Zij hebben sinds onze gezamenlijke missie 

in Oeganda in 2013 zeer goede contacten gekregen met Harvest Vision Ministries en 

gaan regelmatig naar Oeganda om deze organisatie te dienen en te ondersteunen. Zij 

hebben dan ook contact met de sponsorkinderen en kunnen zowel in praktische als in 

geestelijke zin meer voor hen betekenen dan wij op afstand kunnen doen. Toch zijn de 

contacten met Oeganda nog niet helemaal uitgedoofd. Jolande kreeg van de Oegandese 

pastor Ronnie Rich Kiyingi het verzoek om 100 boekjes Source of Living Water op te 

sturen. Hij had het boekje gelezen en wilde het graag gebruiken als 

evangelisatiemateriaal. De boekjes zijn verstuurd en vielen erg in de smaak bij de 

Oegandese bevolking. Begin 2018 zal er opnieuw een doos boekjes naar Oeganda 

worden verstuurd. Zo kunnen we toch mee blijven helpen om het goede nieuws van Jezus 

in Oeganda te blijven verspreiden! 

 

 

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 onze activiteiten vol 

goede moed voort te zetten in 2018. We willen de betrokkenen die gegeven hebben 

hartelijk bedanken voor hun gift(en). Het financiële jaarverslag wordt voor 1 april 2018 als 

bijlage toegevoegd. De middelen van de stichting zijn besteed aan de doelen die we met 

onze stichting willen verwezenlijken.  

 

Plannen voor 2018 

Voor 2018 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 2018 opnieuw op 

nieuwe plekken brengt en dat Hij onze agenda beheert, zodat we de dingen doen die God 

voor ons in zijn hart heeft.  

 

 

Wat is er nodig in 2018? 

 

Belangrijkste uitgaven in 2018 zijn: 

 

€ 2000,- t.b.v. bemoedigingsavonden van Tineke 

€ 1000,- t.b.v paranormale beurzen (standgeld, benodigdheden, toerustingsmateriaal etc.) 

€ 1000,- t.b.v. verspreiding van boeken en toerustingsmateriaal 

 

We verwachten deze uitgaven (totaal naar verwachting € 4000,-) te kunnen financieren 

m.b.v. giften die in 2018 binnen zullen komen.  

 



 

 

Bijlage: Op de paranormale beurs in Almere 

Een verslag van Jolande, die samen met Elly van der Horst op de beurs stond.  

 

“Vandaag hadden we mooie ontmoetingen met mensen die op zoek zijn. Een Portugese vrouw 

kwam aan onze tafel, geestelijk en lichamelijk volkomen uitgeput. Alles deed ze in eigen kracht. Ze 

praatte maar en praatte maar en hield intussen alles om haar heen in de gaten. Op het kaartje dat 

ze trok stond dat Jezus haar kracht was. “Welke kracht wil je van Jezus ontvangen?” vroeg Elly 

haar. “Rust”, was haar antwoord. Elly bad met haar voor rust en vrede in haar gedachten en haar 

lichaam. Wel vijf minuten lang hield Elly haar hand vast, zonder iets te zeggen. Al die tijd hield de 

vrouw haar ogen dicht en ontving. Ze was volkomen in de rust en Jezus bediende haar. 

 

Een jonge vrouw trok een kaartje met een tekst uit Spreuken: ‘Een lachend gezicht verblijdt het 

hart, een goed bericht verkwikt het lichaam.’ Haar lach was inspirerend voor haar omgeving, daar 

was ze zich wel van bewust. Ze zat in de horeca maar had wel vaak last van haar rug. We 

mochten voor haar bidden. Eerst voor haar ongelijke benen, die gelijk werden. Daarna sprak Elly 

genezing uit over haar rug. Het werd helemaal warm en haar rug voelde goed, zei ze. Zo kreeg het 

kaartje nog meer betekenis voor haar: het goede bericht dat Jezus haar wilde genezen omdat hij 

van haar houdt, had haar lichaam daadwerkelijk verkwikt. Met een brede lach ging ze weg.  

 

Een moslimvrouw met paranormale gaven vroeg of we haar advies konden geven. Ze kreeg ook 

veel dromen. Binnen de islam is er weinig ruimte voor het bovennatuurlijke, zei ze. We stelden 

haar voor om Jezus om hulp te vragen. Ze had namelijk het kaartje getrokken: 'Kijk niet angstig 

rond, want Ik ben je God. Ik help je, Ik sterk je en ondersteun je met mijn heilrijke rechterhand.' 

"God wil je helpen en Jezus is het Woord van God. Hij wil tot jou spreken door Jezus”, zeiden we. 

Mooi uitgelegd, vond ze en we baden met haar. “Heel verrassend allemaal”, was haar reactie en 

ze was helemaal blij toen ze ook nog het boek ‘Je dromen begrijpen’ meekreeg.  

Ik ben echt benieuwd naar de uitwerking van dit gebed! 

 

 
 

 



 

 

Nog veel meer mensen kregen we aan tafel, die allemaal verbazend openstonden voor Jezus. We 

mochten voor iedereen bidden en dat is zo gaaf, want ons gebed is krachtig en mist zijn uitwerking 

niet! Af en toe horen we iets terug van wat God heeft gedaan op de beurs. Zo belde deze week 

een vrouw. Ze had mijn nummer gekregen van haar broer, die met longproblemen bij mij was 

geweest. Ik kon me hier niks van herinneren, maar ineens ging me een lichtje op. “Was dat soms 

op een paranormale beurs?” vroeg ik haar. “Ja”, zei ze. Ze vertelde dat zijn longproblemen na het 

gebed helemaal waren verdwenen en nu wilde zij Jezus ook graag om hulp vragen voor haar 

lichamelijke problemen.  

 

God is zo goed en het is heerlijk om zijn liefde door te geven! 

 


