Puttershoek, 7 mei 2013
Beste vrienden,
Graag houden we u regelmatig op de hoogte van het reilen en zeilen van Cleansing Stream.
Om u een indruk te geven van wat er zoal gebeurt tijdens de Basiscursus en retraite van Cleansing Stream
laten wij graag een aantal cursisten aan het woord om te getuigen van hetgeen God in hun leven heeft
gedaan. Allereerst Henri Camps uit België, die tweemaal de cursus in Leuven bijwoonde:
Getuigenis Henri
“Van jongs af aan had ik last van een maagklep die niet afsloot waardoor er steeds eten
terugkwam uit mijn maag naar mijn mond. Ook had ik voortdurend last van opkomend
maagzuur wat steeds erger werd en niets hielp. De specialiste stelde vast dat mijn slokdarm ontstoken was tot in de 4de graad. 25 Jaar lang elke dag medicijnen. Pogingen om
de medicatie te verminderen of te stoppen lukten niet.
Regelmatig bad ik er voor, totdat ik op de retraite een gebed om genezing ontving.
Een broeder bad met me en beval de maagklep te sluiten in Jezus’ naam en zalfde me daarna met olie.
Ik besloot God te vertrouwen en vanaf dat moment mijn medicatie niet meer in te nemen.
De eerste dagen beval ik mijn maagklep om in Jezus’ naam gesloten te blijven; op deze manier bleef ik
in de genezing en in overwinning staan.
Nu: geen medicatie meer, geen last van mijn maag of maagsappen die naar boven komen en ik kan weer
normaal functioneren tijdens het werk. Mijn maagklep is nu geworden zoals ze behoorde te zijn vanaf het
begin van mijn leven. Prijs de Heer!”
Ook Elisabeth die in het najaar van 2012 de cursus in Amersfoort volgde, getuigt van een wonder.
Lees hieronder haar verhaal:
Getuigenis Elisabeth
“In 2011 kreeg ik een burn-out. De afgelopen jaren stonden erg in het teken van herstel
hiervan. Ik kon niet meer werken en ging door diepe dalen. Het voelde alsof ik gevangen
zat in iets waar ik zelf niet uit kon komen. Ik lag vaak in bed en durfde nauwelijks met
mensen af te spreken, omdat ik niet vermoeid wilde raken.
Het waren erg moeilijke jaren waardoor ik soms twijfelde aan Gods liefde voor mij.
Ik kreeg psychische hulp. Dat heeft wat richting gegeven. Ik leerde hoe God mij gemaakt
heeft en dat heeft mij wel geholpen om te weten wat wel of niet bij mij past. Verder kreeg ik dieettips en
daarnaast moest ik leren ontspannen. Dit alles heeft een beetje geholpen, maar toch wilde ik in de kerk
nog voor me laten bidden.
De mensen die voor me baden hadden de indruk dat er een wintivloek werkzaam was vanuit van mijn
moeders kant. Ik besloot om mee te doen met Cleansing Stream. Ook omdat deze cursus binnen de kerk
wordt gegeven en er begeleiding bij is. Ik verlangde ernaar om meer in de Bijbel te lezen, te groeien in
intimiteit met God, te groeien naar volwassenheid en naar bevrijding.
Tijdens de retraite is deze vloek verbroken. Daarnaast is er ook tegen depressie gebeden. Daarna rende ik
huppelend door de gangen!! Ik voelde me vrij. Een maand later ben ik naar mijn moeder gegaan en heb ik
alles verteld. Het raakte haar, het klopte zo! Ze wist al jaren van die vloek en ze wist zelfs wie het had gedaan!

Ze durfde het mij niet te vertellen omdat ze bang was dat ik daar niet mee om wist te gaan. Ze bad al jaren
voor bescherming van God.
Na dat weekend was ik toch wel sceptisch omdat ik wel vaker een goed moment had.
Ik vroeg mij af of deze nieuwe energie niet tijdelijk was… Maar het is nu 5 maanden later en ik heb nog steeds
energie. Ik slaap overdag niet meer. Mensen zien aan mijn ogen dat ik fitter kijk. Mijn emoties schommelen
minder... Dankzij God!
Ik dank God ook voor onze kerk en voor Cleansing Stream..”
Dit zijn maar twee getuigenissen van de honderden cursisten die de Basiscursus hebben doorlopen. Wij dagen
u uit om deze cursus te volgen en te zien wat God in úw leven doet! De eerstvolgende cursus start in september
2013 op diverse locaties in Nederland (Amersfoort, Amsterdam, Assen, Bergen op Zoom, Coevorden, Eindhoven,
Gorinchem, Tiel, Rotterdam en Veenendaal) en in België (Aalst en Diepenbeek). Verdere informatie kunt u
vinden op www.cleansingstream.nl.
Van waaruit wordt één en ander nu georganiseerd?
Wij opereren tegenwoordig vanuit ons nieuwe kantoor, waar
we heel dankbaar voor zijn! Eindelijk is het niet meer nodig
de werkzaamheden voor CS – die we al die jaren tussen de
logeerbedden en/of vanuit onze huiskamer realiseerden –
te midden van ons gezinsleven uit te voeren. Ook onze opgroeiende dochters Liana en Nicole zijn daar reuze blij mee!
Zoals u wellicht weet zijn wij al langere tijd actief in België. Na
gebed met alle aanwezigen op het eind van de najaarscursus
2012 kunnen wij u verheugd meedelen dat wij in de voorjaarscursus 2013 meer Belgische cursisten hebben dan ooit!
Onze visie breidt zich uit!
Ander nieuws is dat wij volop bezig zijn een Basiscursus voor
nieuwe doelgroepen te ontwikkelen, te weten voor de jeugd;
ook hebben wij visie voor onze dove medemensen. Wanneer deze beide cursussen van start gaan, is afhankelijk
van de voortgang, maar u mag ervan uitgaan dat er hard aan wordt gewerkt!
Heeft u ideeën of zou u graag willen participeren of op welke manier dan ook uw steentje willen bijdragen in
dit zo belangrijke werk, laat het alstublieft weten.

Met hartelijke groet,
Peter en Jennifer Dijkstra
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wilt u het werk van CS ondersteunen?
Dat kan door een gift over te maken op banknummer 409348112.
Uw gift is belastingaftrekbaar; wij dragen de ANBI-status.

