
  

 

    Stichting Ad Fontes 

 

 

Johannes 14: 16 en17 

  En Ik zal de Vader 

bidden, en Hij zal u 

een andere Trooster 

geven, opdat Hij bij u 

blijft tot in eeuwigheid, 

    namelijk de Geest van 

de waarheid, Die de 

wereld niet kan 

ontvangen, want zij 

ziet Hem niet en kent 

Hem niet, maar u kent 

Hem, want Hij blijft bij 

u en zal in u zijn. 

EN 

Handelingen 1: 8 

    Maar u zult de kracht 

van de Heilige Geest 

ontvangen, Die over u 

komen zal; en u zult 

Mijn getuigen zijn, 

zowel in Jeruzalem als 

in heel Judea en 

Samaria en tot aan het 

uiterste der aarde. 
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De gevolgen van Pinksteren. 

De kracht en troost van Gods Geest, ja daar gaat het met 
pinksteren over, maar een week na Pinksteren als ik dit zit te 
schrijven wat is er dan over? 
Ja, het pinkstervuur blijft in ons branden, Jezus zegt in Johannes 
14 :16 en in Handelingen 1:8  ( zie hiernaast )                    
 
 Yes ! Dat zijn beloftes waar we op mogen vertrouwen. Ook voor 
het pastorale werk, wat kan een mens zich kwetsbaar en bezorgd 
voelen in alles wat er gebeurd. 
Het verwerken van teleurstellingen, verdriet of afwijzing en 

onzekerheid. Wat is het dan een voorrecht om te leven uit en door 

de beloftes die God geeft over die troost en kracht. Niet onze 

gevoelens of eigen kracht en inzicht, maar de waardevolle beloftes 

en raadgevingen uit de Bijbel toe te leren passen in de praktijk.   

Dat is wat genezing,ontspanning en verandering in denken en 

gedrag geeft. Door Gods genade en vergeving in ons leven gaan 

we dan die weg van vergeving naar die ander. Hiervan leest u in 

deze nieuwsbrief een voorbeeld uit de praktijk.                                                                                          

Eén van de zo vele gebeurtenissen die wij Gerrit en ik van dichtbij 

mogen zien en meemaken. De kracht en troost van Gods Geest 

dwars door mensen heen die bereid zijn om Gods Liefde, genade 

en vergeving in de praktijk toe te passen.                                     

Alle lezers van deze nieuwsbrief wensen wij,                               

Gods zegen liefde en genade toe.   

 Met dankbare en vriendelijke groet  van Gerrit en Gerrie.  

 Wilt u met ons bidden en danken voor… 

-  de mogelijkheden die er zijn om mensen te bemoedigen en te  

   helpen Gods weg en plan van het leven te leren volgen.  

-  het bijzondere van Gods Woord het onderwijs dat wij daardoor  

   mogen ontvangen.  

-  de ondersteuning en de mogelijkheden die het CPC ons biedt.  

-  de trouw en ondersteuning door gebed en giften van  

   donateurs en vrijwilligers. 

-  wijsheid en inzicht voor ons pastorale werk om dicht bij Gods  

   Woord te mogen blijven.  

-  bescherming in de geestelijke strijd. 

-  wijsheid voor  ons/ vrijwilligers en de bestuursleden. 

 
Hartelijk dank voor uw gebed en steun -  Gerrit en Gerrie  
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Wenst u de nieuwsbrief niet meer te 

ontvangen . Dan kan u dat doorgeven 
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Persoonlijk getuigenis  (een cliënt vertelt…)   

Ruim een jaar geleden is er in ons gezin, door mijn toedoen veel 

gebeurd. Daar ben ik achteraf niet trots op. Ons gezin is in een 

vreselijke nachtmerrie terecht gekomen. Mijn man en ik hadden 

huwelijksproblemen en konden beiden niet goed met elkaar praten. 

Ik zocht mijn gesprekspartner op mijn werk. Ik zag zelf niet dat ik in 

een gevarenzone was beland. Ik dacht, dat wat ik deed dat dit niet zo 

erg was. Ik zong zelf christelijke liederen in de auto als ik naar die 

persoon heen ging. Mijn man gaf mij de keuze of bij hem te blijven of 

naar die ander te gaan. Ik heb besloten bij mijn man te blijven. Ik heb 

nog 2 weken helemaal afgezonderd geleefd om tot bezinning te 

komen. Dit heeft mij goed gedaan. In die tijd zocht ik nauw contact 

met God, ik bad veel en las veel in de Bijbel. Ook zag ik een 

visioen/teken. Ik zag een zwaard en een kruis. Strijdend het geloof 

tegemoet. Dat was het ook. Met veel vallen en opstaan. Toch ging 

het tussen ons niet goed. Wij hadden iemand nodig die ons hiermee 

hielp. Totdat er een collega op mijn werk vertelde dat ik contact met 

Gerrie Berkhof moest opnemen. Dit heb ik gedaan, ze nodigde mij 

gelijk uit. Ik kon mijn verhaal vertellen aan haar. Dit was zo’n 

bevrijding.  Ook daarna ging het op en af met ons huwelijk. 

         Maar Gerrie wees mij er op, vanuit Gods Woord, 

                    dat ik moest kiezen!!! 

Dit heb ik gedaan na dit gesprek  heb ik mijn man weer in mijn hart 

gesloten. Ik heb hem vergeving gevraagd voor mijn zonden. Waar ik 

elke dag blij mee ben. Ik ben mijn man dankbaar dat hij mij terug 

wilde na alles wat er gebeurd was.  Er zijn daarna vele gesprekken 

samen en alleen met Gerrie geweest. Wij hebben veel gebeden en 

gelezen uit de bijbel. En ik weet nu, dat wij allemaal zondaren zijn. 

En wat ons/mij  is overkomen, dat God alles wil vergeven. Dit heeft 

mij wel bevrijdt van mijn last/juk die ik steeds bij mij droeg. Ze heeft 

ons ook een andere kijk op de bijbel gegeven. We zijn de bijbel 

anders gaan zien, toe leren passen. Ons geloof is dieper dan ooit. 

Wij lezen samen de bijbel en praten veel over het geloof. Ons gezin 

is veranderd en heeft veel meegemaakt, maar ons gezin is bij elkaar 

gebleven en we hebben nu een goede relatie met elkaar, daar ben ik 

God dankbaar voor.  

Ik hoop dat ik een dienstbare taak krijg om mijn ervaring te delen en 

te gebruiken in Gods plan. 

 

 

Als de Zoon u 

vrijgemaakt heeft zult u 

werkelijk vrij zijn. 

Johannes 8:32-36 
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