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Geliefde broeders en zusters,  
 

God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht en dan ons 

leven op aarde met ons doorspreken en ons loon geven (of onthouden) naar onze werken! 
Maar het lichaam (van ons) is niet voor hoererij, doch voor de Here en de Here voor het (Zijn) 

lichaam. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die u van 

God ontvangen hebt en dat gij niet van uzelf zijt (bent) want u bent gekocht en betaald!! 1 Cor. 6: 13b+19 

Bovenstaand woord van de levende God geldt u en mij, als wij werkelijk wedergeboren zijn en de 

nieuwe Goddelijke natuur ontvangen hebben en hier steeds meer deel aan krijgen. 

De allergrootste verleiding voor de mens door de satan is ongeoorloofde sexuele omgang met een man 

of vrouw die niet door God zelf aan ons is gegeven als een Hemels huwelijksgeschenk. En dan geldt 
wat de Here Jezus zegt in Joh. 4 : 18 ‘En die u nu hebt, is uw man/vrouw niet!’ 

Door ervaring in de tentcampagnes ben ik bepaald bij de grote (vaak verborgen) nood bij kinderen van 

God die door verkeerde huwelijkskeuzes, door onwetendheid, vastlopen. Om hierin hulp te bieden 
starten wij een interkerkelijke huwelijkscursus (zie bijlage). Meer bijbelkennis hierover is hard, ja zeer 

hard nodig. Dit ligt erg op mijn hart en ik ervaar de nood die ik zie in de “huwelijken” als een groot 

persoonlijk verdriet. 
 

Verder ben ik erg dankbaar voor de campagnes (7 stuks) die wij dit jaar mochten ontvangen van de 

Here Jezus, die hierdoor Zijn liefde en bewogenheid aan u en mij heeft getoond. 

Er was veel bemoediging en ook veel strijd en veel pijn en tegenstand dit jaar, het wordt steeds 
moeilijker in Nederland. Niet alleen bij de vergunningverleningen, maar ook en zeker niet minder, bij 

de gemeenten van Jezus Christus, om van hen echte hulp en ondersteuning te ontvangen vanuit hun 

hart, de Here Jezus weet hiervan. 
Verder heeft God héél duidelijk tot mij persoonlijk gesproken om te stoppen met de tentcampagnes in 

mijn eigen dorp Voorthuizen. Dit niet door ontmoediging of door werk van de tegenpartij, maar als 

persoonlijke opdracht van Hem. Hij zei: ‘Het is genoeg, stop nu maar’. Na 30 jaar tentcampagnes 

vanaf 1982 in Voorthuizen en evangelisatie vanaf 1979 op de campings, was dit voor mij niet 
gemakkelijk om los te laten. Maar gelukkig: de campagnes in Nederland en België mogen nog 

doorgaan. 

Verder nieuws: Wij zijn begonnen met traumapastoraat voor mensen die hulp nodig hebben (mannen 
+ vrouwen) door sex. misbruik en incest. Er kwamen de eerste keer 23 hulpvragers. Elke 1

e
 donderdag 

van de maand van 17.30 uur tot 21.30 uur is er (ook persoonlijke) therapie. Als hulpvrager kunt u de 

avonden ook eenmalig bezoeken! * 

Tevens zijn er nu 2 prachtige appartementen beschikbaar voor (gratis) korte opvang en daarnaast voor 

verhuur als vakantiewoning en tijdelijke huisvesting bij wisseling van woning. God gaat ook door met 

de financiële ontwikkeling van de T.V.-studio. Dit plan gaat 100% door, maar wij wachten op de 
hemelse financiën voor de bouwkosten. Wilt u hiervoor gaan bidden voor ons? Wij hebben al 

toezeggingen van 2 professionele regisseurs (EO) die voor ons gratis wekelijkse programma’s willen 

gaan maken, zodat wij in grote aantallen dvd’s kunnen produceren en verkopen (of gratis weggeven). 
Laten wij met elkaar een dam opwerpen tegen de verloedering in Nederland! 

Wij willen ook de mogelijkheid doorgeven om een 3
e
 cursus te starten van “Geestelijke wortels van 

ziekte”. Dit zou kunnen starten in januari 2013 bij voldoende deelname. Heeft u interesse, laat het ons 
weten. Verder hebben wij weer 10 nieuwe c.d.’s uit te geven (nu ± 130 titels).  

En ter herinnering: Elke zondagochtend om 10.00 uur is er een dienst en daarnaast elke 1
e
 zondag van 

de maand een genezingsdienst om 18.30 uur in De Herberg, Catharijnesteeg 11 te B’veld.  
De eerstvolgende genezingsdienst is zondag 4 november. 

Ik dank alle giftgevers en medewerkers in ons werk en de tentcampagnes, met héél mijn hart! Jullie 

waren gestuurd door jullie Heiland. Hij zegene jullie. 
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