Puttershoek, 9 december 2014
Beste vrienden,
Daar zijn we weer met 2 prachtige getuigenissen en fantastisch nieuws!
Leest u mee?
Getuigenis van basiscursist Duur (19 jaar)
“Anderhalf jaar geleden heb ik de Basiscursus gevolgd. Sinds
eind 2009 had ik last van CVS (Chronisch Vermoeidheids
Syndroom). Ik moest stoppen met school en kon bijv. niet naar een
verjaardag of in ruimtes verblijven met meer dan 5 mensen. Ik heb
heel wat af gedokterd. Er werd mij aangeraden therapie te volgen.
Een ander raadde aan gewoon alles te doen wat ik niet kon, want
het zou “tussen mijn oren zitten”.
Ik heb dat allemaal geprobeerd, maar niets hielp. Na ongeveer 4
jaar kreeg ik te horen dat ik ermee moest leren leven en ervan uit
moest gaan dat de kans op genezing erg klein was.
Toen ben ik het traject van de Basiscursus ingestapt en heb mij ervoor ingezet.
Zelf had ik geen verwachting van genezing en zo ging ik naar de retraite; een heel
weekend in een zaal met ongeveer 300 mensen, terwijl ik niet eens meer dan 5
mensen kon verdragen! Na ieder blok en gebed zou ik naar ons huisje gaan om te
rusten. Eén keer slechts ben ik teruggegaan. Ik merkte dat God Zelf aanwezig was
op de retraite! Aan het einde van de 2e dag mocht ik genezing ontvangen! Voor het
eerst in 4 jaar kon ik mijn God weer aanbidden!
Sindsdien ben ik weer aan het werk en ga een studie beginnen. Ik heb nergens last
meer van, God heeft mij genezen! Ik ben me meer in Zijn Woord gaan verdiepen
en kwam tot de conclusie dat ik mij mocht laten dopen, wat afgelopen Pasen is
gebeurd. Of je nu - fysiek of geestelijk - ziek bent of helemaal in topconditie, ik
raad iedereen aan de Basiscursus te volgen, het is een mooi proces waar iederéén
wat aan heeft!”
Getuigenis van coach Jan
“Van de Coachtraining kan ik zeggen dat wat ik hierin meemaak
heel gaaf vind. Niet alleen de overdenkingen die we voorgeschoteld
krijgen, maar ook praktische handvatten hoe we mensen verder
mogen helpen. Dit alles met als doel om in vrijmoedigheid en in
totale afhankelijkheid klaar te staan in de bediening. Dat is een
leerproces waarin je in de training bezig bent op een veilige,
geborgen en ook confronterende wijze. Mijn probleem is mijn "ik".
Te bescheiden en soms denkende: doe "ik" het wel goed?
De Coachtraining helpt je om in Jezus’ autoriteit te gaan staan en je
af te stemmen in vertrouwen op Zijn Geest. Hierin word je niet alleen begeleid,
maar ook geconfronteerd. Dat laatste heb ik niet als vervelend ervaren,
integendeel, je wordt - net als in de Basiscursus - opnieuw bepaald in wie je bent
en waar je staat in jouw relatie met Jezus. Alles verloopt op een eerlijke, liefdevolle
manier aan de hand van een open Bijbel. Ik ervaar hierin absoluut Gods hand!”

Een nieuw logo!
Het is u vast al opgevallen; op sommige van onze materialen hebben we een
gloednieuw logo! De komende tijd zullen we stap voor stap al onze materialen
voorzien van dit nieuwe logo. Dit is niet de enige vernieuwing. Voor onze
Basiscursus hebben we compleet nieuwe mappen met een verfrissend nieuwe
inhoud waarin een enorme verdieping is aangebracht.
Een nieuwe cursus voor de jeugd (SPLASH!)
Zoals we in onze laatste nieuwsbrief reeds meldden, was het streven om in het
voorjaar 2015 te starten met een cursus voor jongeren van 14 tot 17 jaar.
En……dat gaat lukken! In maart 2015 gaan we beginnen met deze (pilot) cursus.
Landelijke dag voor België
Op 7 februari 2015 organiseren we een landelijke dag voor alle voorgangers,
oudsten, pastorale en andere gemeentewerkers. Het thema is Een God Die spreekt.
Dan Sneed zal als gastspreker onderwijs geven over de gaven van profetie. Meer
info vindt u op onze site.
Jubileum Cleansing Stream
Op 11 april 2015 vieren we het 12,5 jarig jubileum van Cleansing Stream als een
zelfstandige organisatie.
Last but not least……..
Peter Dijkstra heeft in december 2014 zijn biografie in boekvorm gepubliceerd met
als titel Vallen en Opstaan! Vanwege agressie in het gezin, drugs, alcohol en
criminaliteit was er veel onrust in zijn leven. Vanuit een opstandige houding kwam
hij ooit eens in een kerkdienst terecht en de kracht van God raakte zijn kapotte
hart aan. Met Gods hulp ‘stond hij op’ en maakte ingrijpende keuzes in een
levensveranderend proces. Peter laat in zijn boek heel eerlijk zijn worstelingen zien
als jong gelovige. Hoe om te gaan met verleidingen, relaties, seks, drugs, en vooral
hoe door te gaan in moeilijke tijden. Het boek eindigt met een gedegen voorlichting
over verslavingen en is te bestellen via www.vallenenopstaan.eu
Locaties Basiscursus januari 2015
In Nederland wordt de Basiscursus a.s. voorjaar gegeven in Deventer, Eindhoven,
Heemstede, Nijmegen, Rotterdam, Vriezenveen en Zevenhuizen (Gr.). In België in
Genk en Oudenaarde.
Met hartelijke groet,
Peter en Jennifer Dijkstra
Contact:

www.cleansingstream.nl
Cleansing Stream Nederland
Postbus 5183
3295 ZH ‘s–Gravendeel

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

