Puttershoek, 13 augustus 2015
Beste vrienden,
De retraite van de voorjaarscursus ligt alweer ruim twee maanden achter ons. Tijd dus om
even ‘bij te praten’, te beginnen met de prachtige getuigenis van Annie.
Getuigenis van basiscursiste Annie: Een nieuw niveau van vrijheid!
“Vorig jaar juni werden we gezegend met ons tweede kindje, een
huilbaby. Dag en nacht was er geen rust in huis en ik kreeg een
postnatale depressie. Soms had ik het gevoel dat ik niet meer wilde
leven. Er kwamen veel oude denkpatronen naar boven. Ik wist dat ik
hulp nodig had en ik schreef me in voor de Cleansing Stream
Basiscursus.
Ik ben opgegroeid in China als enig kind. Mijn moeder is een onzekere
vrouw die altijd haar problemen en angsten met mij deelde. Ik ging
me verantwoordelijk voor haar voelen. Ik was meer een moeder voor
haar dan zij voor mij.
Op de bijeenkomsten van Cleansing Stream voelde ik me vanaf het
begin aan veilig genoeg om mezelf te zijn en mijn moeilijkheden te delen. Mijn oude
denkpatronen werden duidelijker en door gebed en het delen merkte ik dat de waarheid van
God weer door mij heen kon stromen. Langzaam begon het licht weer te schijnen van
binnen.
Tijdens het retraiteweekend ontving ik gebed in het Engels, omdat Nederlands mijn derde
taal is en ik nog niet alles begrijp. Een van de voorbidders zei:”Ik houd je in de gaten!” Hij
zorgde zó goed voor me en dat heeft mijn hart diep geraakt. Ik voelde me zó bijzonder en
gezien. Voor de eerste keer in mijn leven realiseerde ik me dat ik nooit kind heb kunnen
zijn, omdat ik altijd voor mijn moeder moest zorgen. Het hele weekend zei God door
verschillende mensen: “Papa ziet jou en Papa zorgt voor jou!”
Er werd voor mij gebeden voor goddeloze verbonden vanuit het voorgeslacht door een
coach die ik niet kende. Opeens voelde ik me heel onveilig. Ik had mijn ogen nog gesloten
en op dat moment hoorde ik de stem van een voor mij bekende coach, zacht, maar wel met
autoriteit. Ik werd rustig. Het voelde alsof God zei: “Papa is hier en Papa beschermt jou!” Ik
werd bevrijd van vloeken vanuit mijn voorgeslacht. Ik voelde me ontzettend bevestigd als
een dochter van God, ervoer Zijn liefde voor mij en dat Hij mij altijd ziet en voor mij zorgt.
Na de cursus heb ik een nieuw niveau van vrijheid gekregen. Ik word nu elke ochtend blij
wakker en ik ben steeds meer mezelf. Het wordt steeds makkelijker om de oude patronen te
herkennen en in Gods waarheid te blijven. Ik ben heel dankbaar voor deze mooie mensen
die ons bedienden met liefde, toewijding en nederigheid.”
Geef door wat u heeft ontvangen!
Bent u ook zo gezegend door de Basiscursus en zou u dat iedereen gunnen? Stuur deze
nieuwsbrief dan door aan vrienden, familie en bekenden en vertel hoe u bent gezegend tot
eer van de Heer! Als u de cursus voor de tweede keer volgt, ontvangt u een aanzienlijke
korting!
De Basiscursus start eind augustus/begin september 2015!
De locaties in Nederland zijn Amersfoort, Assen, Coevorden, Eindhoven, Gorinchem,
Haarlem, Rotterdam, Veenendaal, Winterswijk en in België Aalst en Overpelt.
Inschrijving is al mogelijk op www.cleansingstream.nl onder het menu Basiscursus/Uw
inschrijving). Op deze site vindt u ook alle details over de locatie, zoals de data en het adres
onder Basiscursus/Cursuslocatie en rooster cursisten.
Met hartelijke groet,
Peter en Jennifer Dijkstra
www.cleansingstream.nl

