
  
 
Puttershoek, 24 mei 2016 

 
Beste vrienden,  
 
Voor u ligt een ‘verse’ nieuwsbrief, gevuld met interessant nieuws en een boeiende 
getuigenis van Hella Blok, die twee keer onze Basiscursus volgde. We wensen u veel 
leesplezier! 
 
Mis het niet: seminars Mart-Jan Paul en Joost Verduijn 
Cleansing Stream verzorgt twee seminars over "De geestelijke wereld volgens de 
Bijbel". Het heidendom oefent steeds meer invloed uit in ons land. Daarom is het van 
belang meer Bijbelse kennis te hebben van de geestelijke wereld.    Mart-Jan Paul 
Tijdens de lezingen zal steeds de verbinding van het Nieuwe 
Testament met onze hedendaagse situatie naar voren komen en 
wordt een overzicht geboden van Bijbelgedeelten die zelden aan de 
orde komen in onze kerken.           

 
        
Het eerste seminar wordt gegeven in Rotterdam op 8  
oktober door Mart-Jan Paul. Het thema is "De 
geestelijke machten volgens het Oude Testament". Joost Verduijn zal 
in aansluiting hierop op 1 april 2017 spreken over "De geestelijke 
machten volgens het Nieuwe Testament". 
 

Joost Verduijn 
 

De kosten bedragen € 20,- p.p. per seminar of € 35,- per echtpaar, incl. koffie, thee 
en een warme lunch. Aanmelding via www.cleansingstream is verplicht i.v.m. de 
catering. 
 

Basiscursus voor de jeugd (Splash!) is gestart! 
Zoals beloofd zijn we in maart 2016 gestart met een pilot van de Basiscursus voor 
jongeren van 14 tot 18 jaar, genaamd Splash! De jongeren, jeugdleiders, coaches en 
wij zijn laaiend enthousiast over Splash! 
Tijdens de Splash!-trainingsdagen wordt Bijbels onderwijs afgewisseld met tijd voor 
plezier en ontspanning. Er zijn momenten van aanbidding, gebed voor en met elkaar, 
en steeds staan getrainde coaches klaar voor de jongeren. Tussen de Splash!-dagen 
door worden de jongeren (in hun eigen, vertrouwde omgeving) verder begeleid door 
hun jeugdleiders en gaan ze aan de hand van hun werkboek dieper in op de thema’s. 
Daarnaast trekken ze – zo belangrijk voor jongeren – op met leeftijdsgenoten uit de 
Splash!-training. Door het bijzondere groepsproces gaan de jongeren elkaar ook 
onderling aanmoedigen.   
Wilt u meer weten, kijk dan eens op www.cleansingstream.nl/splash of neem contact 
met ons op. 
 

Voor de verdere ontwikkeling van het programma, de lesmaterialen, de aanschaf van 
sport- en spelmaterialen, de huur van het conferentiecentrum enz. is een breed 
draagvlak nodig. Daarom vragen we u om hulp. Investeer in de kerk van vandaag én 
morgen met uw gebed en/of uw gift (zie ommezijde onderaan deze brief bij ‘giften’ 
en vermeld a.u.b. ‘voor Splash!’). 
In het voorjaar van 2017 is het de bedoeling Splash! open te stellen voor alle 
kerken! 



 
De Basiscursus begint eind augustus/begin september 2016! 
De locaties in Nederland zijn Amersfoort, Assen, Bergen op Zoom, Eindhoven, 
Gorinchem, Rotterdam, Veenendaal en Winterswijk en in België Aalst en Genk. Op dit 
moment zijn we nog in onderhandeling; er kunnen nog locaties bijkomen.  
Inschrijving is al mogelijk op www.cleansingstream.nl onder het menu Basiscursus/ 
Uw inschrijving). Op deze site vindt u verder alle details over de locatie, zoals de 
data en het adres onder Basiscursus/Cursuslocatie en rooster cursisten. 
 
Getuigenis van Hella:  

 
In december 2014 ging ik voor de eerste keer naar de Basiscursus. 
De retraite die volgde was een hele belevenis: muren werden 
neergehaald, bolwerken afgebroken. Ik raakte behoorlijk wat ballast 
uit het verleden kwijt die ik met mij meesleepte. Het innerlijk herstel 
begon in de vorm van een proces dat doorging na de retraite, een 
proces dat uiteindelijk licht en energie bracht.  

Mijn zoontje, een “bijzonder kind”, was indirect betrokken bij het proces dat ik toen 
doormaakte. Tijdens de cursus werd hij in zijn gedrag extreem hyper en wel op 
zodanige wijze dat ik hem niet meer kon bereiken, ondanks zijn medicatie. Sinds 
jaren had ik hem niet meer zo meegemaakt. Dankzij wekelijks gebed en aandacht 
van CS coaches die bij onze gemeente horen, zijn we uiteindelijk beiden goed door 
het proces heen gekomen. Er ontstond een zekere rust.  
Vervolgens liet de Heer mij weten dat ik voor een tweede keer naar de cursus moest 
gaan, ook al was ik dat niet van plan. De tweede retraite in december 2015 verliep 
totaal anders dan het jaar daarvoor. Ik ging erheen en verwachtte het van Hem 
onder het motto ‘God is getrouw’. De Heer wees feilloos aan wat er mankeerde en bij 
ieder themablok werd ik bevrijd van lasten uit het verleden, verkeerde 
zielsverbintenissen en zonden vanuit de voorgeslachten. Ik ging een nieuw verbond 
met de Heer aan.  
Mijn zoontje was in tegenstelling tot vorig jaar de rust zelve tijdens de cursus. Het 
innerlijk herstel dat de Heer was begonnen, zette ook bij hem door. Tijdens de 
cursus zijn we verhuisd. Ik vreesde dat mijn kind door het lint zou gaan, zoals bij 
een vorige verhuizing. Zijn aandoeningen maken dat hij angstig is voor verandering. 
Niets was minder waar. De gebeden voor de hemelse rust en vrede van de Heer 
werden verhoord. Hij bleef onherkenbaar rustig. We gaan nu voor volledig herstel.  
Zo euforisch als ik was na de eerste retraite, zo rustig en vredig verloopt het proces 
na de laatste retraite. Er is door de innerlijke rust een zekere balans ontstaan, 
waardoor ik de dingen beter kan overzien. Ik ben deze keer niet van een roze wolk 
naar beneden gevallen. De hemelse rust en vrede van de Heer ervaar ik nu iedere 
dag. Halleluja!  
 
We hopen dat u genoten heeft van deze nieuwsbrief. We zien ernaar uit u te 
ontmoeten bij een van onze activiteiten en wensen u een in alle opzichten geweldige 
zomer toe, 
 
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 


