Puttershoek, 18 november 2013
Beste vrienden,
Wat is er het afgelopen half jaar zoal gebeurd binnen Cleansing Stream en wat staat er nog op stapel?
We vertellen u daar graag wat meer over in deze nieuwsbrief.
Getuigenis van basiscursiste Annelies
“In 2013 heb ik deelgenomen aan de Basiscursus. Voor mij heeft dit betekend dat ik niet
alleen wéét dat God van mij houdt, maar ik heb dat mogen ervaren en nu geloof ik dat
ook diep vanbinnen.
Waarom dat voorheen anders was en hoe dat nu zo komt? Dat is het proces geweest dat
Cleansing Stream heet: de cursus heeft voor mij gewerkt als een stroom die schoonspoelt.
Ik had altijd de twijfel: “Als ik een christen ben, waarom zondig ik dan telkens opnieuw en
verander ik niet?” De tekst in Gal.5:22,23 over de vrucht van de Geest was voor mij een aanklacht. Ik veroordeelde mijzelf en zag geen groei. Ik heb mijzelf jarenlang afgewezen en mij niet goed genoeg gevoeld.
Daarbij dacht ik ook dat anderen, waaronder mijn naaste familieleden, niet echt van mij konden houden.
Cleansing Stream heeft mij - opnieuw - meegenomen naar de Bijbel. Ik heb satan leren herkennen en
weerstaan in de Naam van Jezus. De Heilige Geest is meer en meer een aanwezige kracht in mijn leven;
zonder Hem val ik telkens in mijn eigen maalstroom van gedachten. God heeft mij aangeraakt en ziet mij,
door Jezus Christus heen, als Zijn geliefde kind. Mijn zonden zijn weggewassen door het bloed
van Jezus en ik veroordeel mijzelf niet meer. Ik mag leven in Zijn vrijheid! En dat gun ik iedereen.
Uit eigen ervaring kan ik Cleansing Stream aanraden als een Bijbelgetrouwe training. Durf uit je
comfortzone te stappen en met Hem op pad te gaan; er wacht een nog veel mooiere tijd op je.”
Getuigenis van coach Andries
“Eind jaren negentig raakte ik depressief. Ik zocht psychische hulp en liet er regelmatig
voor bidden, maar het bleef. In 2003 raakte ik burn-out en ben toen ook antidepressiva
gaan gebruiken, waar ik later weer mee ben gestopt, omdat het niet hielp. In 2005 moest
ik mijn werk loslaten, want het ging niet meer.
Na aansporing van mijn vrouw, die zelf de Basiscursus had gedaan, ben ik in 2011
ook de Basiscursus gaan volgen. De lessen vond ik heel opbouwend en verhelderend,
maar ik ging zonder enige verwachting naar de retraite. Er was immers al zoveel met en voor me
gebeden. Toen er tijdens het blok “dood” voor mij gebeden werd, heeft God mij bevrijd van doodsmachten. Ik was vanaf mijn vroegste jeugd al gebonden door die doodsmacht, omdat ik er het liefst
niet had willen zijn, ook vloekte ik vaak bij tegenslag, vervloekte als het ware mezelf. Daarna was ik echt
vrij en had de autoriteit om in de kracht van Jezus te staan. Nu, tweeënhalf jaar later hoor ik nog steeds
van mensen dat ze onder de indruk zijn van de grote verandering die ze in mij zien, vooral in mijn ogen.
Ik ben God zo dankbaar voor wat Hij doet in mijn leven, en dat ik dat weer door mag geven als coach
naar de basiscursisten.”

Seminar De kerk tussen psychiatrie en demonie
Op 12 oktober jl. hebben wij weer ons jaarlijkse seminar georganiseerd, dit keer met bovenstaand thema. Het
doel was om te bespreken of psychische zorg en bevrijdingspastoraat elkaar kunnen aanvullen. Vanuit ons
motto Van de kerk, voor de kerk creëerden wij een platform. Daar lichtten drie gerenommeerde sprekers het
vraagstuk vanuit hun specifieke vakgebied toe: Prof.dr.G.Glas (seculiere psychiatrie), Dr.G.J.van der Kolm
(levensbeschouwelijke zorg seculiere GGZ) en Joost Verduijn (theoloog en vertegenwoordiger CSN, auteur
Bevrijdingspastoraat). Kortom: het was een zeer geslaagde dag!
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Dvd-box bestellen?
Als u het gemist heeft, kunt u de box met vier dvd’s bij ons bestellen (€ 22,50 excl. verzendkosten). Ook van
het seminar 2012 Bolwerken in je denken door Janneke Boogaard (van de Rapha programma’s) zijn dvd’s
beschikbaar (3 dvd’s, € 17,50 excl. verzendkosten).
Basiscursus voor volwassenen
Afgelopen zomer hebben wij onze Basiscursus grondig aangepast. Alle Bijbelteksten in het werkboek staan nu
in de Herziene Statenvertaling, het onderwijs is verder verdiept en de stijl en vormgeving zijn nóg uitnodigender.
Voortgang ontwikkeling Basiscursus voor de jeugd
Zoals wij u in onze laatste nieuwsbrief vertelden zijn wij bezig om een Basiscursus voor de jeugd te ontwikkelen.
Dat doen wij met een enthousiast team - inmiddels gegroeid van 6 tot wel 9 mensen! - dat echt een hart voor
deze groep heeft. Om een zo groot mogelijke motivatie en betrokkenheid van onze jeugdige deelnemers te
bereiken, passen wij de lesstof geheel aan voor de doelgroep. Voor de maandelijkse seminars hebben we
al een locatie gevonden en de spectaculaire plannen om deze seminars vorm te geven liggen reeds klaar.
Samengevat: de jongeren die hiervan iets ter ore is gekomen kunnen bijna niet wachten tot we starten.
We streven naar voorjaar 2015.
Voortgang ontwikkeling Basiscursus voor doven
Ook voor onze dove medemens werken we een Basiscursus uit. De eerste filmopnamen zijn inmiddels gemaakt
met daarin verwerkt de Powerpoints. Wanneer deze cursus van start zal gaan is op dit moment nog niet bekend.
Locaties Basiscursus januari 2014
In Nederland wordt de Basiscursus a.s. voorjaar gegeven in Eindhoven, Heemstede, Nijmegen (nieuwe locatie!),
Rotterdam, Vriezenveen en Zevenhuizen (Gr.).
In België in Oudenaarde en Leuven.
Met hartelijke groet,
Peter en Jennifer Dijkstra
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