
 
 
Puttershoek, 14 mei 2015 
 
Beste vrienden,  
 
Wat is er weer veel te vertellen! Leest u weer mee? 
 
Getuigenis van basiscursiste Mirjam: waarom Cleansing Stream? 
In het najaar van 2013 ben ik de Basiscursus gaan volgen omdat ik al lange 
tijd niet lekker in mijn vel zat. Vanaf mijn 18e jaar kampte ik met depressieve 
stemmingen en kreeg daar psychische hulp voor. Ik 
leerde o.a. over assertief zijn en grenzen stellen en 
slikte tweemaal jarenlang medicijnen. Dit alles nam 
echter de oorzaak niet weg, er zat meer achter. 
Ik had ook veel moeite met mijn geloof, veel vragen. 
Ik wilde af van deze negatieve gedachten en 
gevoelens, en wilde weer een echte relatie met God 
zoals ik die eerder had ervaren. 
Gedurende de cursus heb ik veel geleerd over hoe ik 
zelf in elkaar zit: een mens met lichaam, ziel en 
geest. Hoe dit allemaal functioneert en beïnvloed 
wordt, wat de kracht van woorden doet met je leven 
en het leven van anderen, hoe de boze probeert bolwerken in je leven op te 
bouwen. Maar het allerbelangrijkste dat ik heb geleerd is: wat ik er zelf tegen 
kan doen.   
Tijdens de retraite zijn de machten van depressie, dood, boosheid en controle 
verbroken. Beelden in mijn hoofd zijn tot rust gekomen. Ik ben daar gezegend 
met leven, liefde, rust, rekbaarheid en vreugde die overstroomt.  
Eerst was ik nog erg voorzichtig, omdat ik wel vaker betere periodes had, 
maar nu, anno 2015, heb ik echt geen last van depressies meer gehad, geen 
terugval. Wel merk ik soms strijd in mijn denken. Maar door wat ik geleerd 
heb en ook na de retraite met nog wat hulp van de coaches gaat het heel 
goed. Ik dank God Die mij genezen heeft, wat mogelijk is geworden door het 
volbrachte werk dat Jezus aan het kruis heeft bewerkstelligd. 
Dus….als je wilt leren om in vrijheid te leven, God en Zijn beloftes, Zijn 
waarheid beter wilt leren kennen, wilt leren om te strijden tegen leugens en 
aanvallen van de boze en daarnaast ook nog een hele goede en gezegende tijd 
wilt hebben met andere gemeenteleden, dan moet je zeker de Basiscursus van 
Cleansing Stream gaan doen. Het heeft mijn leven veranderd. God is goed! 
 
Landelijke dag voor België 
Op 7 februari 2015 organiseerden we een landelijke dag voor alle voorgangers, 
oudsten, pastorale en andere gemeentewerkers. Het thema was Een God Die 
spreekt. We hebben genoten van de gebalanceerde, Bijbelse uitleg die Dan 
Sneed gaf als gastspreker over de gaven van profetie.  
Het is echt de moeite waard om dit onderwijs (nog eens) te beluisteren.  
Wij bieden daarom graag de mogelijkheid om een dvd of MP3 te bestellen  van 
deze dag. Dat kan via www.cleansingstream.nl/contact.  
De prijs van de dvd is € 15,- en de MP3 slechts € 10,- exclusief portokosten. 
 
 



Jubileum Cleansing Stream 
Op 11 april 2015 vierden wij het 12,5 jarig jubileum van Cleansing Stream als 
een zelfstandige organisatie. Wat een magnifieke dag was dat! Mensen uit de 
beginjaren van Cleansing Stream werden – tot hun opperste verbazing -  in 
het zonnetje gezet, ook wijzelf. We smulden van taart en een uitgebreide 
warme lunch, we hadden fellowship en leerden van Martin van der Plas over 
Discipelschap, hoe doe je dat?. We kunnen vast verklappen dat het je 
werkelijk alles kost! Een aantal mensen, o.a. een voorganger en een cursiste, 
gaven hun getuigenis.  

• De voorganger vertelde wat de Basiscursus in zijn gemeente had 
gedaan en nog steeds doet; het bespaart heel wat pastorale gesprekken 
en laat gemeenteleden geestelijk groeien. Bovendien liet de cursus hem 
en zijn vrouw ook in hun persoonlijke leven onontgonnen gebieden zien. 

• Bij het verhaal van de nog slechts 16-jarige cursiste kwamen de 
zakdoeken tevoorschijn. Wat een ontroerend verhaal! Een meisje dat in 
haar vroege tienerjaren zó depressief raakte dat zij niet meer naar 
school kon gaan,  zichzelf begon te beschadigen en verslaafd raakte aan 
alcohol. Tijdens de cursus ontving zij veel genezing en leerde vergeven. 

Als slagroom op de taart was er voor geïnteresseerden nog een extra 
workshop. De spreker was Wilbert Weerd van “Dichterbij Herstel”. Hij sprak 
uitgebreid over hoe los te komen van pornoverslaving. 
 
Heeft u deze dag gemist? Niet getreurd! U kunt het werkelijk fenomenale 
onderwijs van deze dag bestellen via www.cleansingstream.nl/contact 
 
Studie Martin van der Plas:   Studie Wilbert Weerd: 
Discipelschap, hoe doe je dat?   (Porno)verslaving 
a. cd à € 6,-      c. MP3 à € 10,-  
b. dvd à €15,-      d. dvd à € 15,- 

Basiscursus voor de jeugd (SPLASH!) 
Eerder meldden we dat we in het voorjaar 2015 zouden starten met een (pilot) 
cursus voor jongeren van 14 tot 17 jaar. De zorgvuldigheid vereist echter dat 
we de start nu toch een jaar hebben uitgesteld naar het voorjaar van 2016.   
 
Nieuw – webshop 
Binnenkort (waarschijnlijk in juni, uiterlijk juli 2015) openen wij een webshop 
waar u opbouwend (studie)materiaal kunt bestellen, zowel in boekvorm, cd, 
dvd en audio. De bestellingen lopen via VenO Trainingen – 
www.venotrainingen.nl 
 
In Nederland wordt de Basiscursus a.s. najaar gegeven in Amersfoort, 
Amsterdam, Assen, Coevorden, Eindhoven, Gorinchem, Rotterdam en 
Veenendaal. In België in Aalst. 
 
Met hartelijke groet, 
Peter en Jennifer Dijkstra 
 
Contact:  www.cleansingstream.nl 
   
Giften:  wilt u het werk van CS ondersteunen?  

Dat kan door een gift over te maken; uw gift is 
belastingaftrekbaar. Wij dragen de ANBI-status. Onze 
bankgegevens zijn: 
IBAN: NL87ABNA0409348112 
BIC: ABNANL2A Banknaam: ABN AMRO BANK NV 


