
 

 

Sociaal jaarverslag 2018 

 

 
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 

De nieuwe richting die God in 2017 met onze stichting is ingeslagen, kreeg in 2018 vastere vormen. Dankzij 

haar boek Geschenken uit de tuin van God dat in september 2017 verscheen, kreeg Jolande in 2018 diverse 

uitnodigingen voor spreekbeurten en workshops over olie in de Bijbel – onder meer op vrouwenavonden in 

Alphen a/d Rijn en Woudenberg en bij Bijbelstudieavonden in Ermelo en Zeewolde. Het onderwerp olie en 

de Bijbel werd warm ontvangen. Het enthousiasme voor de olie was zo groot, dat we voorzichtig de 

conclusie kunnen trekken dat God iets nieuws aan het doen is in de kerk: Hij laat zien dat Hij niet alleen wil 

genezen door zijn Woord en gebed, maar ook wil dat we gezond gaan leven met de producten die Hij zelf 

daarvoor aanreikt in zijn schepping. Planten, bomen en kruiden met genezende eigenschappen voor ons 

lichaam en emoties. De kerntekst hierbij is Markus 6:13: “en zij zalfden veel zieken met olie en maakten 

hen gezond.” En Jakobus 5:13: “als er iemand ziek is, roep dan de leiders en laten die voor hem bidden en 

hem met olie zalven.” Eerst gebed, dan de olie. Dat is de Bijbelse volgorde en die willen wij ook toepassen. 

De oliën laten iets zien van Gods goedheid en zorgzaamheid voor ons, en geven ons tevens gelegenheid om 

voor mensen te bidden.  

 
 



 

 

Jolande heeft in 2018 ook een business gekregen door de oliën, zoals de profetes Isabel Allum in 2011 al 

profeteerde. Zij zag toen al dat  Jolande een baan zou krijgen die tevens een bediening zou zijn. Een 

baan/bediening, met als doel: Gods liefde doorgeven in iedere ontmoeting met de olie. 

   

In september 2018 ging Jolande naar de grote conventie van doTERRA (de producent van de olie die 

Jolande gebruikt) in Amerika, waar ze een masterclass over olie in de Bijbel volgde. Hier kreeg zij 

bouwstenen aangereikt om haar bediening met de Bijbelse oliën voort te zetten op een manier die God 

eert en mensen tot Jezus leidt.  

 

In december 2018 werd Jolande uitgenodigd om zelf een masterclass over Olie en Kerst te geven in twee 

verschillende faceboekgroepen met elk meer dan tweeduizend leden. Drie kwartier sprak zij over Bijbelse 

oliën die met Kerst worden geassocieerd, onder andere wierook en mirre, de twee oliën die Jezus bij zijn 

geboorte kreeg. Daarnaast ging zij in op de ware betekenis van Kerst, waarbij ze uitlegde waarom Jezus 

geboren is en waarom Hij moest sterven. Zo waren ook hier weer de Bijbelse oliën een prachtige 

gelegenheid om iets van de liefde van God te kunnen laten zien. 

 
 

Beursdagen 

De ingezette koers richting gezond leven met gebed en olie, heeft gevolgen voor de bediening op de 

spirituele beurs. Aan het aantal beurzen dat we in 2018 bezochten (vier, terwijl 2017 nog 17 beursdagen 

telde) zien we dat deze bediening aan het afnemen is. In 2018 waren we aanwezig op beurzen in Assen, 

Exloo, Steenwijk en Hardenberg. Daarnaast stonden Tineke en Frans met een tafel in de bibliotheek in 

Stadskanaal om de liefde van God uit te delen.  

 

 
 



 

 

 

We zijn dankbaar dat God het afgelopen jaar al mensen heeft gegeven die de bediening op de beurs willen 

voortzetten. Zo kwamen we in 2018 in gesprek met Theo en Gea Pijlman, die naar verschillende beurzen 

zijn geweest namens Coach4life. Heel graag willen we hen vanuit de Stichting financieel blijven 

ondersteunen bij hun bediening op de beurzen. Ook kwam een Amsterdams team een avond naar Jolande 

toe voor een informatieavond over het werk op de beurs. Zij zijn met een banner en wat boeken van 

Coach4life weer teruggegaan naar Amsterdam en zullen in 2019 op verschillende spirituele beurzen 

bedienen.  

 

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.  

 

Tineke vertelt wat ze meemaakte op de beurs in Assen: 

 

“We zagen een vrouw wat moeilijk lopen en vroegen of wij voor haar mochten bidden. Deze vrouw werd zo 

aangeraakt, de tranen liepen over haar wangen. Een andere vrouw stond van een afstandje toe te kijken. Ik 

vroeg of ze ook bemoedigd wilde worden. Eerst wilde ze niet, maar later kwam ze toch. Ze bleek bij de 

politie te werken. Ook zij werd aangeraakt door God. “Met zo’n betraand gezicht kan ik toch niet naar 

buiten?” zei ze. We kregen haar weer aan het lachen en mochten haar woorden van de Here geven. Ze zei 

dat ze het bijzonder vond dat wij gratis mensen bemoedigden. De liefde van de Heer vloeide rijkelijk. Toen 

ik thuiskwam van de beurs, stonden er ineens politieagenten aan de deur. Leo had zijn portefeuille 

verloren, maar had deze nog niet gemist. Ik vertelde de agenten dat we vandaag een collega van hen 

hadden bemoedigd op de beurs en dat zij ons nu bemoedigden door de portemonnee terug te brengen. De 

agenten zeiden: “Dat doen wij eigenlijk nooit, maar we dachten: laten we deze keer eens een uitzondering 

maken.” Daar waren wij erg blij mee, want Leo’s rijbewijs zat er ook in.” 

 

 



 

 

 

In de bijlage ook nog een verslag van Theo en Gea Pijlman over een van de beurzen.  

 

  

Trainingen & onderwijs 

Ook dit jaar heeft Jolande zich bezig gehouden met trainingen in de gaven van de Heilige Geest en 

trainingen in (met name) de gave van profetie. Deze vonden plaats binnen de  zogeheten Connectgroepen 

van Jolandes kerk. In twee keer vijf avonden werden mensen meegenomen in de bovennatuurlijke wereld 

van God en leerden ze Gods stem verstaan en doorgeven. Ook heeft Jolande gesproken op een ochtend 

voor studenten van de Navigators.   

 

Missie Cyprus 

In november zijn we naar Cyprus geweest om de bediening van Willem en Vera Fiege te versterken, die 

vanuit Stichting World Outreach Network op Cyprus wonen en werken. Zij hadden samen met leiders van 

vijf verschillende kerken op Cyprus een ‘supernatural conference’ georganiseerd, iets wat nog nooit 

gebeurd was op Cyprus. Jolande, Harry Coffman en zijn vrouw Laura Lee maakten deel uit van een 

internationaal profetisch team dat onder leiding van Matthew Helland tijdens deze conferentie bediende.  

 

Jolande blikt terug: “De eerste avond baden we met de pastors van de verschillende kerken op de hoogste 

berg van Cyprus voor het eiland en de bewoners. We baden tevens voor iedere pastor. Dit zorgde voor 

eenheid en gaf een mooie start voor de conferentie.  

 
 

Op de conferentie zelf zagen we God machtig aan het werk. We zagen veel genezingen. Een van de 

profeten kreeg een woord van kennis voor een jonge vrouw met een tumor in haar borst. Hij zei: “Er is hier 

een vrouw met een tumor van drie centimeter in haar borst. Check je borst, want God heeft deze tumor 

weggenomen.” Er klonk geschreeuw in de zaal. Ik liep ernaartoe en sprak met een jonge vrouw, die huilend 

vertelde dat haar tumor weg was! Ze had er al verschillende keren voor laten bidden, zonder resultaat. 

Naar de dokter was ze nog niet geweest, want ze was bang dat het kanker was. Ze huilde en lachte tegelijk, 

van opluchting. 



 

 

 
 

Zelf kreeg ik voor het eerst echt een naam door van God: Anna Maria. Zij bleek er te zijn. Een jonge vrouw. 

Ik riep haar naar voren en mocht een prachtig profetisch woord aan haar doorgeven. Ze was super blij 

daarmee!  

 

's Middags vormden we met alle profeten een panel waar mensen vragen aan mochten stellen. Ook dat 

was bijzonder.” 

 

 



 

 

 

Harry Coffman in Nederland 

Na Cyprus hebben we met Harry en Laura Lee nog twee weken in Nederland bediend. Harry sprak bij Jong 

en Vrij Amersfoort en in de Evangelische Gemeente Zeewolde. Veel mensen zijn aangeraakt door een 

profetisch woord van God voor hun leven. Als dank maakten velen een gift over naar de Stichting, waar we 

in overleg met Harry een groot bedrag van hebben overgemaakt naar Springs of Living Water, de ministry 

van waaruit Harry bedient. Een deel van de giften is besteed om de onkosten te voldoen. 

 

 
 

Bestuur 

In 2018 zijn we drie keer bij elkaar geweest voor vergaderingen. Tijdens de laatste vergadering, op 19 

december, is besloten dat we Harry Coffman gaan vragen om toe te treden tot het bestuur. Hij is de 

‘founding father’ van de stichting en we geloven dat hij een waardevolle inbreng zal hebben in het bestuur, 

met name als het gaat om toekomstgerichte zaken en het bewaken van de visie/missie van de stichting. Dit 

zal formeel plaatshebben in mei 2019. 

 

 

Oeganda 

Jolande kreeg van de Oegandese pastor Ronnie Rich Kiyingi het verzoek om 120 boekjes Source of Living 

Water op te sturen. Hij gebruikt het boekje als evangelisatiemateriaal. Ook werd Jolande uitgenodigd om in 

de kerk van deze pastor te komen bedienen, maar we ervoeren dat het nog niet Gods tijd hiervoor is.  

 

 

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: 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 2019 opnieuw op nieuwe 

plekken brengt en dat Hij onze agenda beheert, zodat we de dingen doen die God voor ons in zijn hart 

heeft.  

 

Bijlage: Op de paranormale beurs in Exloo 

Een verslag van Theo en Gea Pijlman  

 

 
 

 



 

 

“Al snel schoof er een man aan onze tafel. Hij wilde graag inzicht in twee steeds terug kerende dromen. 

Deze man was vol van zijn eigen keuzes en waarheid die hij in het leven gevonden had. En schreef daar ook 

boeken over en gaf studieweekenden. De dromen spraken duidelijk over angst om het belangrijkste in het 

leven  te missen. We konden hem aansporen om de optie te onderzoeken of hij er met zijn levensfilosofie 

niet naast zou zitten. En er toch een heel andere Waarheid zou kunnen zijn. 

 

Daarna kwamen er twee dames aan tafel. In het gesprek dat we met ze hadden zagen ze zichzelf als 

gelovigen. Maar met de kerk hadden ze niets meer. Bij deze dames hadden we duidelijk wel ingang. We 

mochten hen bemoedigen met verschillende profetische woorden en indrukken.  

Ook bad Gea voor hun lichamelijke noden. Ze begon te bidden voor de eerste dame die last had van pijn in 

haar rug en ook op dat moment zelf pijn ervoer. Gea heeft gekeken of haar benen even lang waren en 

gesproken dat ze even lang moesten worden, wat ook gebeurde. Ze ervoer dat de pijn weg was! 

Mevrouw  had ook last van pijn in haar zij boven haar heup. Gea mocht haar hand daarop leggen en 

genezing uitspreken. En de pijn week ook nu. Mevrouw vertelde dat haar rug en heup helemaal warm 

werden. Nadat we nog even na praatten pakte deze mevrouw ineens Gea’s handen vast. Compleet 

verbaasd zei ze: ‘He....je hebt helemaal geen warme handen. Die van mij zijn warmer!” Waarop Gea 

uitlegde dat het ook de heilige Geest is die haar aangeraakt had. En wij niet. We hebben haar sterk 

bemoedigd met de woorden van God dat God echt bij haar is. Ze had door zoveel ellende in haar leven het 

gevoel gekregen dat God haar alleen had gelaten.  

De andere vrouw had versleten knieën waar Gea ook voor bad. En voor een bepaalde strakheid die ze 

voelde in haar rug. Dit laatste kon ze gelijk controleren en op dat moment was het ook weg! We namen 

afscheid met een omhelzing en gaven hen het boekje mee van Jolande Bijl met duidelijke uitleg over uit 

welke Bron je leeft. En het evangelie van Lucas in gewone taal. Daar waren de dames heel blij mee. 

 

Daarna kwamen twee andere vrouwen aan de tafel. Een herkende Gea nog van een vorige keer. Ze was 

vriendelijk, maar had duidelijk een muur voor de Heer opgetrokken. Bij de andere vrouw was het even 

aftasten hoe een ingang te vinden. Theo gaf aan dat hij een beeld kreeg van een felgekleurde papagaai 

toen ze bij ons gingen zitten. Dit vond ze heel erg treffend omdat ze pas t liedje papagaaitje leef je nog had 

gezongen. (En dit uit het niets in haar opgekomen was) Ook de luidruchtigheid van een papagaai herkende 

ze wel in zichzelf en ze was zich er ook van bewust dat een papagaai anderen nadoet. Ze vond zichzelf ook 

een people pleaser. We lieten haar een kaartje  trekken met een Bijbeltekst en konden haar aan de hand 

daarvan wijzen op het feit dat er Iemand is van wie je anderen niet hoeft na te doen en te pleasen. Maar 

Iemand die wil dat je jezelf bent zoals Hij je gemaakt heeft. We vroegen haar of ze ook ergens lichamelijke 

klachten had. Ze bleek een stijve heup te hebben en Gea mocht voor haar bidden waarna ze merkte dat de 

stijfheid een stuk minder was. Ook zij kreeg het Bron boekje mee. 

 

Het laatste uur kwam er niemand mee aan ons tafeltje. Dat voelde gek. Je mag niet eerder opruimen dan 

17.00 en we vonden het best lastig. We voelden ons moe. Vlak voordat we wilden opruimen kwam er toch 

nog een vrouw aan tafel. Iemand had ons voordat we gingen al doorgegeven dat er een gebroken vrouw 

zou komen die het thuis zwaar heeft. Toen ze het een en ander begon te vertellen wisten we gelijk dat dit 

deze vrouw moest zijn. We mochten haar bemoedigen en troosten met vele woorden, voor haar bidden en 

wat lectuur meegeven. Ook hebben we haar kunnen aanmoedigen om op de dag tijd te nemen om tot rust 

te komen bij God.  

 

Het was een mooie dag waarop we zaadjes mochten zaaien van God!” 


