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COLUMN

Hoe kom ik er uit?
Een depressieve man sprak mij aan: ‘En nu heb ik 
ook nog gehoord dat depressie een groter risico 
op dementie veroorzaakt’. Het was een spook-
beeld dat op hem afkwam. En inderdaad, in 
Nederland lijden er reeds ruim 250.000 mensen 
aan dementie. 

DE MAN RIEP HET UIT: 

‘Ik moet van deze depressie 
verlost worden, die steeds 
maar weer op mij afkomt en 
mij als ’t ware overweldigt. 

Hoe kom ik er uit?’

Hoe kom ik er uit
In het Oude Testament werd het volk Israël de 
Gemeente Gods genoemd. En de gemeente was 
de plaats om van de plaag verlost te worden. Het 
waren de Levieten, het priesterlijk geslacht die 
door God aangesteld was, die de dienst van God 
verrichtten om voor de Israëlieten verzoening te 
doen, zodat er geen plaag onder de Israëlieten 
zou zijn, om tot Gods aangezicht te komen – 
Numeri 8:19. Zo werden zij, die onder het juk van 
een plaag waren, hersteld en verlost. 

Er werden zegenende handen op diegenen 
gelegd die onder een plaag leefden, zodat zij 
verlost werden door de kracht van God. Ook voor 
de depressieve mens is er een weg naar God toe, 
om verzoening, verlossing, herstel, en genezing 
te ontvangen.

Als de gemeente met de boodschap van het 
evangelie de plaag voor de mens in nood niet 
kan tegenhouden, dan vervult zij haar opdracht 
niet. Want het evangelie is nog altijd een kracht 
Gods.

Mensen onder de plaag werden 
verlost
In deze editie kunt u lezen, hoe depressieve men-
sen door de Kracht van Jezus Christus verlost 
werden. Het juk dat op hun schouders lag, werd 
weggenomen. De duistere wolk die altijd maar 
over hun leven lag, verdween. De zon ging weer 
voor hen schijnen, toen zij een relatie met de 
levende God kregen en zij de vlucht naar Jezus 
namen Die de mens nog altijd uitnodigt met de 
woorden: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid 
en belast bent, en Ik zal u rust geven’. 
Mattheüs 11:28.

Zo hebben wij door alle jaren heen duizenden tot 
deze rust zien komen en veranderd zien worden.

Er is genezing van de plaag 
van depressie
De Bijbeltekst die bij het logo van de Wings of 
Healing staat, vinden wij in Maleachi 4:2 – ‘Maar 
voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der 
gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal 
genezing zijn’.

Lees met aandacht het hoofdartikel; in de eerste 
plaats voor u zelf als u depressief bent, en anders 
voor iemand die u kent in uw omgeving die 
depressief is.
En als u de getuigenissen leest, dan mag u weten 
dat er ook hoop voor u is.

Want Jezus Christus is Dezelfde, gisteren, 
heden en voor eeuwig – Hebreeën 13:8. ■

Uw Evangelist 
Jan Zijlstra

DE PLAAG VAN DEPRESSIE
Als er vandaag in ons land al meer dan één miljoen mensen depressief zijn, dan kunnen wij over 

een plaag van depressie spreken. Mensen die door een depressie in een diep zwart gat terecht zijn 

gekomen en niet meer kunnen functioneren in de maatschappij schreeuwen het uit: 
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Angstig en onder het juk van depressies stond de 
eens zo levenslustige jonge vrouw tijdens één van 
onze reddings- en genezingsdiensten, vooraan bij 
het podium voor gebed. Wat met lusteloosheid en 
passiviteit was begonnen, had haar ziel, denken 
en gevoel langzaam doen buigen voor de vijandi-
ge omstandigheden. Ze verloor alle moed, kwam 
geestelijk in het nauw en werd radeloos. 
Wanhopig vocht ze haar ongelijke strijd, tot ze niet 
meer kon. Uiteindelijk volgde de capitulatie. Vanaf 
dat moment beheerste depressie haar leven. Aan 
haar trieste blik kon je zien dat ze de situatie niet 
meer meester was. Met tranen in de ogen zei ze: 
‘Ik word erdoor verpletterd.’ Het was een uiting 

ARTIKEL

begon, eindigde in onderdrukking. De depressie 
lag als een donkere wolk over haar leven. 
Steeds meer kinderen en jongeren raken depres-
sief of worden er door overvallen. Het aantal 
depressieve mensen is nog hoger onder oude-
ren en hen die in de kracht van hun leven zijn. 
Depressiviteit komt voor op elke leeftijd, van 
jong tot oud. Velen heb ik gevraagd wat de 
oorzaak van hun depressie was. Het antwoord 
varieerde. Het was een hormonenkwestie of het 
kwam door de medicijnen. Anderen gaven de 
24-uurs economie de schuld. 
Wat eerst begon als stress, werd een uitputtende 
burn-out, en tenslotte zaten ze in een heel diep 
dal. Ook hoor ik vaak zeggen: ‘Ik ben zo eenzaam.’ 
In Nederland, met 17 miljoen mensen bij elkaar, 
blijkt er ongelooflijk veel eenzaamheid te zijn. 
Golven van depressie overvallen de mens van 
deze 21e eeuw, en velen vragen zich af: ‘Wat is 
nog de zin van mijn leven?’ 
Een mens wordt niet met depressies geboren. 
Er zijn tal van oorzaken en gebeurtenissen, hoe 
klein en onschuldig in aanvang dan ook, die 
kunnen gaan woekeren als je het toelaat. Een 
kleine onschuldige storm kan uitgroeien tot een 
loeiende orkaan. Hoe kan het tot zo’n orkaan 
komen? Omdat onze benadering verkeerd is.  
Uiteindelijk word je hele leven erdoor beheerst 
en kun je je emoties niet langer onder controle 
houden.

van haar gevoel en haar geloof. Haar was nooit 
geleerd hoe wèl te geloven. Wij vertelden haar 
hoe velen door een wonder van de kracht van 
Jezus bevrijd waren van depressie, en dat er aan 
het afschuwelijk leven een einde kon komen. Die 
avond werd ze verlost. Na het gebed zagen we 
een compleet andere vrouw; ze kreeg weer een 
stralend leven. 

Wat is depressie?
Tegenslagen hadden de zon uit haar leven doen 
verdwijnen. Hierdoor vreesde zij nog meer 
tegenslag en vervolgens beheerste deze angst 
haar hele leven. Wat met een neerslachtige bui 

DE MENS IS NIET 
BESTEMD VOOR

Ontdek hoe je ervan verlost kunt worden

DEPRESSIES

‘Depressies zijn volksvijand nummer één geworden’, schreef een journalist 

een tijdje geleden. De gestage groei van het aantal mensen die aan een 

depressie lijden, blijft de gemoederen bezig houden. Niet alleen bij de 

overheid, maar ook bij talloze hulpverleners. Men heeft nog steeds geen 

antwoord op de vraag hoe het komt dat zo velen onder ernstige stress 

leven, een burn-out hebben en onder zware depressies gebukt gaan. Er 

moet toch een oorzaak zijn voor deze ongewone golf van depressie die over 

ons land gaat? Want deze golf van depressie veroorzaakt een ontwrichting 

in allerlei sociale contacten, met als uiterste gevolg de vele zelfdodingen die 

plaats vinden. 
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Wat doen depressies? 
Onze ziel, ons denken, ons gevoel en onze wil 
buigt voor de vijand. Het komt als een monster 
op ons af en de depressie wil je ziel, je denken en 
je gevoel beheersen. Je verliest de moed, je kunt 
er niet meer tegenop en het wordt zo beklem-
mend, dat je er radeloos van wordt. Velen begin-
nen de dag al moe, waardoor er de rest van de 
dag vrijwel niets meer uit hun handen komt. 
Ze worstelen zich door de dag heen, en liggen 
meestal uitgeput op de bank. En als er dan ook 
nog opmerkingen uit de omgeving komen, dan 
zijn ze compleet van slag. Alle fijne dingen die er 
zijn, laten hen koud en van tijd tot tijd verzuchten 
ze: ‘Was ik maar dood!’ 
Als je in zo’n gemoedsgesteldheid terecht bent 
gekomen, dan vecht je niet meer, dan houdt het 
knikken op en volgt de capitulatie. Je legt het 
moede hoofd in de schoot. 

Niemand begrijpt mij
Op een dag belde ik aan bij een man die het 
helemaal niet meer zag zitten. In eerste instan-
tie verliep het gesprek via de brievenbus, pas na 
veel moeite wilde hij open doen. Hij had zich vol-
komen geïsoleerd en was voor de werkelijkheid 
gevlucht. 
Eén van de kenmerken van depressiviteit is het 
wegvluchten voor de realiteit en isolering. Als 
men door depressies overweldigd wordt, dan 
worden heel veel belangrijke dingen onbelang-
rijk. Ze laten de problemen boven hun werkelijk-
heid uitgroeien en zeggen al heel gauw: ‘Ach, laat 
maar’. Ze hebben alle ambitie verloren: ‘Ik heb 
vandaag geen zin uit bed te komen’. 
Zo was er ook een man die alle gordijnen had 
dicht gedaan. In zijn huis heerste somberheid, 
terwijl buiten de zon heerlijk scheen. Hij zei 
tegen mij: ‘Ik hou niet meer van het licht, ik stik 
ervan’. Dat is typisch wat depressie is. Heel zijn 
denken was onder de controle van de depressies 
gekomen. Toen begon hij te praten. 
Steeds zei hij dat niemand hem begreep. Hij zag 
er vreselijk uit, ziek en ellendig. Op het laatst tast 
depressie ook je lichaam aan en brengt het ziekte 
voort. Tegelijkertijd had hij een geweldig schuld-
gevoel, versterkt door angst. Alle emotionele 
stoppen waren doorgeslagen. Dit is precies wat 
Jezus eens over de duivel zei: ‘de duivel is geko-
men om levens te verwoesten’. 

Door depressie wordt  
de vreugde uit ons  

leven verdreven
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Deze man had een totaal verkeerde kijk op het 
leven gekregen en had alle interesse verloren. Ik 
vertelde hem dat hij hiervoor niet bestemd was 
en dat er een Verlosser van depressies is: Jezus 
Christus. Ik vertelde hem dat de kracht van God 
groter was dan zijn ellende en zijn schuldgevoel. 
Het einde van dit trieste verhaal is dat hij zich 
overgaf en een heerlijke nieuw leven ontving. 
Depressie is een realiteit, maar de kracht van God 
is een grotere realiteit.

Waar geven wij ons aan over? 
De verhalen die we van mensen horen zijn vaak 
in één woord verschrikkelijk. Iedereen zou daar-
door vreselijk geschokt zijn. Maar om je daaraan 
over te geven is stap twee, dan wordt het pas echt 
dramatisch. Waar geven wij ons dus aan over? Als 
wij dat doen aan iets dat tot depressie kan lei-
den, dan is dat alarmerend. Wij onderkennen het 
gevaar niet, omdat onze emoties uit balans zijn. 
Ook hebben we vaak de kracht niet om adequaat 
te reageren, dus geven wij ons gewonnen. 
Psalm 77:3b zegt: ‘Ik weiger mij te laten troosten’. 
Dat is meer dan verdriet hebben, dan heeft het 
verdriet ons helemaal in bezit genomen. Dat is 
ook meer dan teleurstelling, dan hebben wij ons 
eraan overgegeven. Tegelijkertijd vallen we ten 
prooi aan allerlei andere emoties, met het gevolg 
dat emoties over ons gaan heersen. Daardoor 
ontstaat ontwrichting en wordt een normaal 
leven onmogelijk.

Ieder mens komt wel eens in een situatie die hem 
dreigt te overweldigen. Maar als het moment 
komt dat je weigert je te laten troosten, dan capi-
tuleer je voor iets dat gevaarlijk dicht bij depres-
sie ligt, en dan is het oppassen. De Psalm gaat 
nog verder: ‘Mijn geest kreunt, ik kan niet meer 
slapen, ik ben één en al onrust en ik overdenk en 
ik peins’. Je zit in een doorlopende maalstroom 
van gedachten. 
Vervolgens gaat de psalmist verder en zegt: 
‘Ik ben zeker door God verstoten. Hij moet wel 
tegen mij zijn, Hij geeft niets meer om mij’. Wie 
zo spreekt, laat het negatieve over het positieve 
heersen. Dat is de deur wagenwijd openzetten 
voor depressie. Maar op datzelfde moment kun 
je het ook wederstaan door het positieve over 
het negatieve te laten heersen en daarmee de 
deur voor depressie sluiten. 

Tijdens de genezings - 
diensten zien we hoe zieken  

en depressieve mensen  
worden verlost.

ARTIKEL
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Laats was er een man die zei: ‘Ik voel mij zo schul-
dig.’ Ik stelde hem de vraag: ‘Wie laat je schuldig 
voelen, God of de duivel?’ Is het een schuldge-
voel dat de duivel ons aanpraat? Iets uit het verle-
den, dat allang opgeruimd is, maar telkens wordt 
opgerakeld en waarmee de duivel ons aanklaagt. 
Dan is dat een doodlopende weg die geen oplos-
sing biedt. Het verwoest en drijft mensen de 
dood in. Maar is het een schuldgevoel van Gods 
overtuiging diep in ons hart, en God is meer-
der dan ons hart, namelijk dat we onze zonden 
moeten opruimen, dan zien we ook de weg die 
de oplossing brengt. Dat is het kruis van Golgot-
ha! Waar de overwinning van Jezus een machtig 
feit werd! Ook over depressies, ook over joúw 
depressie. Als je dit leest, besef, dat depressie een 
realiteit is. Maar de verlossing die er is in Jezus 
Christus, is een nog grotere realiteit!

Het einde van de zoektocht 
Steeds weer ontdek ik dat de oplossing die Jezus 
Christus ons aanbiedt, nog altijd de beste is. Het 
Evangelie van Jezus Christus is een kracht Gods 
tot behoud voor een ieder die gelooft. Het bewijs 
is allang geleverd. Je bent absoluut niet bestemd 
voor depressie!

Laat de eerste stap om uit jouw depressie te 
komen een gebed tot God zijn. ■

GEBED
Almachtig God, ik heb begrepen 
dat er ook voor mij verlossing is. 
Ook ik word onderdrukt door 
depressies, maar ik heb een ver-
langen mij tot U te keren, zodat 
er een einde komt aan de onder-
drukking. Alleen door Jezus Chris-
tus is er een oplossing, is er een 
weg uit mijn ellende en die weg 
wil ik gaan. 

Ik geloof dat dit alleen mogelijk is 
door wat U deed aan het Kruis. U 
gaf mij leven door voor mij te ster-
ven. Ik dank U dat ik vandaag met 
U mag beginnen, in Jezus Naam.

AMEN

Een schreeuw om hulp
Marie-Christine schreef mij een brief. ‘Geachte 
heer Zijlstra, mijn hele leven lijd ik onder het juk 
van afschuwelijke depressies. Deze hebben mijn 
leven helemaal verwoest. Na een zwaar verkeers-
ongeval werd ik bovendien gedwongen met vre-
selijke pijnen verder te leven. Ik heb daarbij ook 
nog slokdarmkanker gekregen met uitzaaiingen 
naar de longen en ben nu in terminale toestand. 
Ik kwel mezelf met de gedachte: Waarom ben ik 
geboren? Hulp is mij totaal onbekend. Ik heb ver-
schillende pogingen tot zelfmoord gedaan, maar 
zoals alles in mijn leven mislukt, is ook dat mis-
lukt. En nu vraag ik u, als ik naar u toekom in de 
genezingsdienst, wilt u dan voor mij bidden dat 
ik maar direct dood zal gaan? Ik heb slechts één 
verlangen: ik wil sterven!’

Genezing van een 
verminkt leven
Marie-Christine vertelde me 
dat zij een ongewenst kind 
is. ‘Mijn ouders hebben mij zo 
snel mogelijk uit huis gedaan. 
In het internaat waar ik ver-
der opgroeide, kende ik geen enkele vreugde, er 
heerste een keihard regime.’ Al heel jong leed zij 
aan depressies; zij leefde als het ware in een ver-
stikkende gevangenis. 
Diverse keren deed ze een zelfmoordpoging. De 
dood was wel heel dichtbij, toen zij frontaal in 
botsing kwam met een spookrijder. Na vijftien 
maanden ziekenhuis was ze nog steeds een wrak 
en moest ze zich in een rolstoel verplaatsen. Nu 
was daar dus die verwoestende kanker bij geko-
men. 

In deze afschuwelijke depressieve toestand 
kwam Marie-Christine naar de genezingsdienst, 
waar ze zich overgaf aan God. De kracht van God 
raakte haar aan, ze werd in één ogenblik van al 
haar depressies verlost, en toen we haar in Jezus’ 
Naam de handen oplegden, werd ze ook licha-
melijk volkomen genezen. 
Marie-Christine is nieuw, zelfs voor mensen uit 
haar omgeving is ze onherkenbaar veranderd. 
Deze aanraking van Gods kracht is er ook voor 
jou.

De juiste weg
Ieder mens heeft zijn strijd en zijn problemen, 
zelfs de grootste rasoptimist maakt wel eens een 
crisis situatie mee. Ook de apostel Paulus zei op 
een dag: ‘Ik wanhoop aan mijn leven.’ Wanhoop 
is een emotionele uitdrukking die aangeeft dat je 
in een zware crisis zit. Wat dan te doen? Dan zul-
len wij daartegen de juiste houding moeten aan-

nemen om iedere fase in onze crisis te kunnen 
weerstaan. Ik ontmoet mensen die zich steeds 
door de altijd voorwaarts stuwende kracht van 
God laten leiden. 
Dat zijn mensen die zich aan God hebben over-
gegeven. De deur sluiten voor de depressie 
lukt alleen door een relatie met God. Negatieve 
krachten zoals depressie, worden alleen door de 
positieve kracht van God overwonnen. 
Tijdens iedere genezingsdienst zien we hoe 
depressieve mensen worden verlost van deze 
onderdrukking. Sommigen gingen daar tiental-
len jaren onder gebukt.
 
Elise had faalangst, alles ging dan ook fout. Ze 
had vrijwel iedere hulpinstantie al gehad, zonder 
succes. Ze schreeuwde het uit: ‘O God, spreek tot 
mij Uw verlossende woord!’ En God raakte haar 

aan. 
Dertig jaar lang had Jos vre-
selijke depressies, maar Gods 
kracht bleek sterker dan deze 
foltering. 
Gerina was na de bevalling 
van haar baby in een depres-

sie terechtgekomen, maar zij werd door Jezus 
genezen. 

Wij zouden dit hele artikel vol kunnen schrijven 
met verhalen over mensen die bevrijd werden 
van een jarenlange onderdrukking. Wat zij alle-
maal deden, was op de juiste weg komen: Gods 
weg! Al deze mensen hebben de inktzwarte 
wereld van depressie meegemaakt. Zij konden 
zich slechts met zware medicijnen enigszins op 
de been houden. Overal zochten zij hulp om uit 
hun peilloos diepe dal te komen, zonder dat het 
lukte. De duisternis werd alleen groter. 
Maar toen ze hoorden dat ze niet bestemd waren 
voor depressies, besloten zij de weg van Jezus 
Christus op te gaan. Zij allen weten dat depressie 
een realiteit is, maar zij weten ook dat de verlos-
sing in Jezus Christus, een nog grotere realiteit is!

Een belangrijke vraag
Als we één en ander op een rij zetten, dan rijzen 
er een aantal vragen. Wij hebben toch alles? Wij 
kunnen toch alles? Hebben we niet voor alles 
een oplossing? Of hebben wij het belangrijkste 
gemist? Dat moet haast wel, want ondanks al 
onze verworvenheden wordt de samenleving 
overspoeld door depressies. En we lezen en 
horen voortdurend over de tragische gevolgen 
daarvan. Zou het niet eens goed zijn onszelf wat 
vragen te stellen? Wat scheelt mij van binnen? 
Heeft God eigenlijk de plaats in mijn hart die 
Hem toekomt? Of doe ik het liever zonder God? 

DE VROUW VERTELDE:  
‘ik kan het leven niet  

meer aan, ik word  
erdoor verpletterd

Verlossing van depressie 
brengt de vreugde weer terug 

in ons leven

http://www.wingsofhealing.nl
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Christine en Ruben de Groot
EEN KINDERWENS GING IN VERVULLING 
Als de kinderwens bij Christine en Ruben de 
Groot niet in vervulling gaat, gaan zij naar de 
gynaecoloog. Bij Christine was op jonge leeftijd 
PCOS vastgesteld, waardoor er geen of onre-
gelmatig een eisprong optreedt. Het medicijn 
CLOMID moet de eisprong opwekken, maar als 
zwangerschap uitblijft breekt een tijd van onze-
kerheid aan. 

Op 9 januari 2015 komen zij naar de genezings-
dienst voor gebed en krijgen zij de belofte van 
een zoon. Weer thuis doen zij meteen een zwan-
gerschapstest: er ver-
schijnt een licht positief. 
Twee dagen later is het 
overduidelijk, Christine 
is zwanger! En het is een 
jongen! Op 19 september 
2015 wordt het wondertje 
Seth geboren. 

“We zijn ontzettend dankbaar 
en voelen ons gezegend met dit 

prachtige geschenk!” 

Natasja Verstegen uit Utrecht 
GENEZEN VAN LONGKANKER
Natasja: “Ik hoorde dat het een onschul-
dig bultje was, maar het werd wel kwaad-
aardig genoemd.” Daarna kreeg Natasja 
slecht nieuws; ze bleek ernstig ziek te zijn. 
Zij kwam naar de Genezingsdienst en 
vertelde dat zij longkanker had. Het was 
ernstig en uitzaaiingen hadden haar 
stembanden aangetast. Er was geen ope-
ratie meer mogelijk. Natasja voelde hoe 
de kracht van God haar aanraakte en een 
wonder deed. Toen zij twee weken later 
voor een onderzoek in het ziekenhuis 
was, concludeerden de artsen: “Het is 
ongelofelijk, we kunnen niets meer vin-
den. Je bent helemaal gezond!

Henk Hofman uit Diever
GENEZEN VAN FIBROMYALGIE, 
DYSTROFIE EN ME
Jarenlang ging Henk Hofman, uit Diever, van het 
ene ziekenhuis naar het andere. Hij kreeg telkens 
te horen dat hij niet geholpen kon worden en 
met zijn ziekten moest leren leven. Toen hoorde 
hij dat Jezus Christus Dezelfde is en nog altijd zie-

ken geneest. 
Hij kwam naar een 
dienst en wij leg-
den hem de han-
den op in Jezus 
Naam. Henk riep: 
”Ik voel de kracht 
van God, ik voel de 
pijnen wegvloeien”. 
Met zijn krukken 
omhoog liep Henk 
juichend van het 
podium af. Gene-
zen door de kracht 
van Christus.

Lees de verhalen van mensen die reeds Goddelijke genezing hebben ontvangen.

Zij ontvingen Goddelijke genezing

Willy van de Meer uit Hallum 
GENEZEN VAN 42 JAAR REUMA
Willy was rond de dertig jaar toen zij de eerste 
symptomen van reuma kreeg. De huisarts ver-
moedde dat Willy reuma had, omdat het in de 
familie zat. Na het onderzoek in het Medisch 
Centrum Leeuwarden kreeg ze te horen: “U hebt 
reuma en wij kunnen u niet genezen, we zullen u 
medicijnen geven om de pijnen wat draaglijker 
te maken” Met deze boodschap zou Willy twee-
enveertig jaar leven.

Toen kreeg Willy te horen: Er is genezing moge-
lijk door Jezus Christus. Zij ging richting Jezus en 
werd wonderbaarlijk genezen.

Daniël Peulen uit Venlo 
HAD NOG EEN HALF JAAR TE LEVEN
Hij had meerdere hartinfarcten doorge-
maakt en het ging met Daniël bergaf-
waarts. Zijn conditie ging hard achteruit. De 
cardioloog zei hem: Je hebt nog maar een 
half jaar te leven, je hart zal het begeven. 

Daniël ging naar de genezingsdienst en 
daar hoorde hij de evangelist zeggen: 
Krijg in de Naam van Jezus Christus een 
nieuw hart, man. Vanaf dat moment is zijn 
lichaam gezond. De artsen verklaarden dat 
hij geheel genezen was.

Regina van de Lee uit Voorthuizen 
GENEZEN VAN DE ZIEKTE VAN CROHN
Ze leed aan de ziekte van Crohn, in een 
extreme vorm. Haar ernstig bloedende 
darmen maakten haar zwakker en zwak-
ker. Op vrijdag 7 maart 2008 was er een 
ingrijpende operatie gepland. Regina zou 
een stoma krijgen.

Maar Regina kwam vijf dagen voor de ope-
ratie in de Genezingsdienst. Op die avond 
kwam de kracht van Jezus Christus tot haar 
en werd zij in één moment genezen. De 
operatie is niet meer doorgegaan vanwe-
ge het wonder dat tot haar was gekomen.
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TOEGANG VRIJ • GRATIS PARKEREN

IEDERE 1E EN 2E ZONDAG 
VAN ELKE MAAND, 

19:00 UUR

WINGS OF HEALING
Veerpolder 6a - 2361 KV  WARMOND
Postbus 20 - 2350 AA  Leiderdorp
Tel: 071-3031260

WARMOND

GENEZINGSWEEKEND
In alle genezingsdiensten wordt gebeden voor verlossing  
van depressies

Vr 10 maart 19:30  Genezingsdienst
Za 11 maart 13:30  Kindergenezingsdienst
Zo 12 maart 10:00  Onderwijsdienst over genezing
Zo 12 maart 19:00  Genezingsdienst

Speciale dienst 
zondagavond 19 februari 19:00 

Voor verlossing van depressies

http://www.wingsofhealing.nl
https://www.google.nl/maps/place/Veerpolder+6A,+2361+KV+Warmond/@52.1880128,4.4963097,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5c6b4f8a59209:0xfdc77a19701cc08b!8m2!3d52.1880128!4d4.4984984
http://www.wingsofhealing.nl/agenda
http://www.wingsofhealing.nl
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de start. Zij moeten op een nieuwe manier aan 
elkaar wennen en lopen tegen een hoop dingen 
aan. In die beginperiode breekt voor José een 
moeilijke tijd aan en Dick die jarenlang met ern-
stige gedragsproblemen en agressie te maken 
heeft op zijn werk, belandt in een weinig moti-
verende situatie. Het werk is niet meer wat het is 
geweest en hij is moe. Hij neemt ouderschaps-
verlof op om thuis te zijn. Hij loopt dan al op zijn 
tenen, bang om zelf in de ziektewet te komen en 
zijn baan kwijt te raken. 

Als het tweede kind op komst is, gaat José 
opnieuw door een diep dal en krijgt Dick zorg-
verlof tot vlak voor de geboorte van zijn zoon. 
Zodra het beter gaat met José, meldt Dick dat 
hij weer voor 50% kan werken en in korte tijd 
weer volledig aanwezig zal zijn. Hij krijgt de kous 
op zijn kop: 50%? Dan kan hij net zo goed niet 
komen. ‘Dat was een dreun, dat wilde ik niet’, 
vertelt Dick. Op de dag van de geboorte van 
zijn zoontje hoort hij dat hij niet terug hoeft te 
komen. Als duidelijk wordt dat men hem liever 
kwijt dan rijk is, meldt Dick zich ziek.

Een stemmetje zei: je kan het niet
Dick heeft een burn-out en is twee jaar lang 
het spoor bijster. Therapieën helpen niet, want 
door zijn werkervaring lijkt hij alles te doorzien. 
Hij moet er maar zelf proberen uit te komen. Na 
twee jaar wordt hij herkeurd en kan weer aan de 
slag. Dick gaat werken met minderjarige asiel-
zoekers. Het duurt maar 2,5 maand. 
‘Een stemmetje begon zachtjes te zeggen dat ik 
het niet kon en werd steeds luider. Uiteindelijk 
gaf ik eraan toe en stopte met werken. Ik klapte 
helemaal in elkaar en kreeg medicijnen om rustig 

Het is het initiatief van Stichting Netwerk Roe-
menië. De opbrengsten zijn ten bate van de 
allerarmsten in Roemenië. Van deze plaats 
worden vier keer per jaar goederen, kleding en 
voedsel per vrachtauto getransporteerd naar het 
voormalig Oostblokland. De Marske heeft een 
belangrijke sociale functie voor de buurt. Vrijwil-
ligers en mensen met een beperking die er als 
dagbesteding onder begeleiding werken, hou-
den het draaiende: inzamelen, uitsorteren, repa-
reren en uiteindelijk verkoop en verzendklaar 
maken. Dick en zijn vrouw José Krabbendam zijn 
oprichters van de stichting en vormen samen een 
sterk team dat met hart en ziel de liefde van Jezus 
wil delen. ‘We willen Jezus laten zien en de men-
sen bereiken met een taal die zij begrijpen.

Een hart voor Roemenië
‘Al in 1992 maakte ik mijn eerste fietstocht naar 
Roemenië naar aanleiding van beelden die ik 
gezien had van de afzetting van Ceaucescu in 
1989. De erbarmelijke omstandigheden van 
kinderen met een beperking in de zwakzinni-
genzorg bleven op mijn netvlies. 1500 kilometer 
op de fiets, met een tentje, samen met een archi-
tect. Mensen spraken ons onderweg aan. Elke 
dag was een avontuur. Later maakte ik nog zo’n 
reis, maar ik werd ook een paar keer overvallen 
in Constanza. Op de fiets maak je alles lijfelijk 
mee, het is heel anders dan in een auto waarin je 
letterlijk in je raamwerk zit. Ik heb daar toen een 
boekje over geschreven. Van de opbrengst wilde 
ik mountainbikes voor een artsenpraktijk op het 
platteland kopen. Het enige vervoer was daar 
een paard en wagen. Die fietsen werden uitein-
delijk door fietsfabrikanten geschonken.’

Vliegende start en moeilijke jaren
Dick heeft dit werk niet altijd gedaan. Zeventien 
jaar geleden raakte hij zijn baan kwijt, na bijna 
dertig jaar in de zwakzinnigenzorg gewerkt te 
hebben. Als José en Dick in 1996 trouwen omdat 
er een kindje op komst is, blijkt het een vliegen-

De Marske

In een voormalig schoolgebouw 

aan de rand van het Noord-

Hollandse Hippolytushoef, 

bevindt zich de kringloopwinkel 

De Marske. 

 

Het kantoortje van Dick 

Krabbendam kijkt uit op een 

groot weiland. Door de jaren 

heen werden de goederen 

op verschillende plaatsen 

opgeslagen, maar sinds twee 

jaar biedt dit antikraakpand 

voldoende ruimte. 

Na jarenlange depressiviteit, 
schrijft Dick Krabbendam 
zijn afscheidsbrief, 
maar God ziet zijn hart

‘Een stemmetje begon zachtjes 
te zeggen dat ik het niet kon  

en werd steeds luider ...’

www.stichtingnetwerkroemenie.nl

http://www.stichtingnetwerkroemenie.nl
http://www.stichtingnetwerkroemenie.nl
http://www.wingsofhealing.nl
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Zoeken naar een relatie
Toch bid Dick wel in die tijd en gaat het gezin 
naar de gereformeerde kerk waar Dick is opge-
groeid. 

‘José was katholiek opgevoed, en had nog nooit 
een bijbel gezien. Het verhaal was nieuw voor 
haar, maar verder was zij er niet zo mee bezig. Ik 
was gereformeerd opgevoed, maar kende Jezus 
niet. Mijn vader was organist en hield van het 
orgelspel, mijn moeder was ongelovig toen zij 
trouwde. Niet gestuurd door dogma, maar vanuit 
een persoonlijke nood kwam zij later tot geloof. 
Ik hoorde de verhalen uit de kinderbijbel van Van 
der Hulst, fantastisch!, en was een gelovig kind. Ik 
zocht heel erg naar een relatie. Als u er echt bent, 
laat U dan zien!, vroeg ik aan God.’

Als hij op een bloedhete dag naar school loopt 
en een musje van het dak valt, pakt Dick het op 
en brengt het naar huis. ‘Oververhit’, denkt hij en 
gaat weer terug naar school. Als hij ‘s middags 
thuis komt vliegt het musje net het raam uit. ‘Het 
was voor mij een teken, een bewijs: dat bent U!’ 
Iedereen vindt het een mooi verhaal, maar nie-
mand snapt echt wat het voor hem betekent.

Drugs
Ook als Dick ouder wordt, vindt hij het gewoon 
om onder een biertje met vrienden over het 
geloof te praten en bidt hij tot God, maar met het 
verstrijken van de jaren wordt het geblust.

Op zijn vijfentwintigste begint hij met het roken 
van wiet. Een gewoonte waarvan Dick van 
mening is dat het toch een deur voor boze gees-
ten opent. Pas tegen zijn vijftigste stopt hij met 
het gebruiken van geestverruimende middelen. 

Foldertje
In 2003 komen een zus van José en haar man op 
bezoek. Zij bezoeken samen wel eens de dien-
sten van Jan Zijlstra en hebben een foldertje van 
de genezingsdiensten meegenomen. Het is een 
goedbedoelde hint, omdat Dick in die tijd last 
heeft van zijn meniscus. Als Dick het leest vind hij 
het een vreselijke onzin.

De zondag erop gaat het gezin samen naar de 
kerk waar Dick tot voor zijn overspannenheid 
jeugdouderling is geweest. Het is een warme dag 
en ze besluiten naar het strand te gaan voor een 
picknick.

‘Het is een strandje aan een binnenwater. Mis-
schien was het door de warmte, maar ik vond dat 
het vreselijk stonk. Ik gaf José er de schuld van en 
viel tegen haar uit dat zij mij elk jaar hier naar toe 
meenam zodat ik ziek werd van de stank. 
Ik had het foldertje meegenomen en begon het 
hardop te lezen met een cynische toon, om aan 
te geven hoe belachelijk het was. Tegelijk huilde 
mijn hart van binnen.’ Het is geen goede dag voor 
Dick en hij uit zijn frustratie en woede op José.
‘Het is de duivel die jou leidt dat ik hier terecht 
kom!’, bijt Dick haar toe. Maar José sluit zich er 
van af, het is de zoveelste uitval. Het terugkerend 
patroon dat iets moois in iets lelijks verandert en 
iets leuks in iets naars omzet.
Zij trekt zich er niets van aan en gaat zwemmen. 

Een afscheidsbrief
‘Ik ging onder een handdoek liggen en was vre-
selijk verdrietig’, vertelt Dick. Hij gaat naar huis en 
krijgt op bed een enorme huilbui.

‘Toen dat over was, dacht ik: ‘dit duurt al zoveel 
jaren, ik wil niet meer. Ik ga er een eind aan 
maken. Deze ellende duurt al vier jaar, niemand 
heeft iets aan mij, ik ben alleen maar een onrust-
stoker’. Ik ging aan tafel zitten en schreef een 
brief. Toen kwam ik weer het foldertje tegen waar 
ik zo enorm op afgegeven had.
Het kwam in me op dat er geen betere plek was 
om mezelf van het leven te beroven dan vlak bij 
die kerk in Leiderdorp. 
Als ik dood gevonden zou worden, zouden men-
sen denken dat ik er toch alles aan had gedaan 
om een uitweg te vinden, maar dat zelfs de kerk 
niet het antwoord gaf. Het leek me een mooie 
plek’.

INTERVIEW

te blijven. Ik was rusteloos. Ik liep marathons en 
fietste extreem lange afstanden, maar dat lukte 
niet meer. Als ik wilde fietsen bedacht ik dat ik 
nog een verfklus had en als ik met de verfkwast 
op de ladder stond, dacht ik weer aan fietsen. Ik 
kwam nergens aan toe.

Thuis is Dick ongenietbaar en heeft woede aan-
vallen. Al het positieve keert hij om naar het 
negatieve.
José: ‘Zijn stemmingen waren uiteenlopend, er 
was geen nuance in zijn sociaal gedrag naar mij 
toe. Ik triggerde hem. Als ik iets zei, iets vroeg of 
een idee opperde, trok Dick dat in het negatieve. 
Hij raakte ervan in de war en relativeerde niet. Er 
was altijd een negatieve sfeer. Naar de kinderen 
bleef hij lief. Als zij tijdens een boze bui er toch bij 
waren, trok hij zich de rest van de dag terug in de 
slaapkamer met de gordijnen dicht’.

Een hart dat huilt en een hopeloos 
vooruitzicht
‘Ik kon zomaar heel boos worden en José was er 
het slachtoffer van. Als er momenten waren dat 
het beter leek te gaan, dan maakte ik daar radi-
caal een eind aan. Een positief geluid boog ik om 
naar een negatief geluid. Als José lekker gekookt 
had zei ik dat het nergens naar smaakte. In een 
hele slechte bui gooide ik zelfs met het servies. 
Alle momenten dat ik negatief werd, was er altijd 
een stukje in mij die dat zag en erom huilde. Alsof 
iets het overnam’.

Als Dick op een vrijdag binnen de geestelijke 
gezondheidszorg een laatste therapie ronde 
ingaat met lotgenoten en therapeuten, wordt de 
conclusie getrokken dat hij er heel diep in zit en 
er voorlopig niet meer uit zal komen. Het is een 
hopeloos vooruitzicht. 

‘De medicatie die ik kreeg tegen depressie, sloeg 
niet aan en werd verdubbeld. Omdat de klachten 
toen nog erger werden, moest ik het weer afbou-
wen. Uiteindelijk besloot ik te stoppen met alle 
medicatie. Ik zou het een jaar zonder proberen’. 

Dick zoekt ook hulp in het alternatieve circuit: 
reiki, pillen, een behandeling met een glazen 
bol, niets helpt. ‘De klachten gaan wel even weg, 
maar komen net zo hard weer terug zodat je toch 
weer iets anders probeert, uiteindelijk houdt het 
je in de greep’.

Ik vroeg aan God:

‘ALS U ER ECHT 
BENT, LAAT U 

DAN ZIEN!’ 

http://www.wingsofhealing.nl
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Hij zag mijn hart
Die avond voegt Dick daad bij het woord. Hij is 
een half uur te vroeg in de dienst.
‘Ik blijf met beide benen op de grond staan!’ zegt 
hij tegen iemand als hij een babbeltje maakt. 
‘Na de zangdienst, sprak Jan Zijlstra over plan-
nen voor een nieuw gebouw en de kosten die 
daaraan verbonden zouden zijn. ‘Nou, nou, ben 
ik hiervoor naartoe gekomen?’, dacht ik nog. Ik 
was me ervan bewust dat dit mijn laatste avond 
zou zijn. 

‘Wie is hier voor het eerst?’, werd gevraagd en ik 
stak mijn hand op.
‘En wie is op zoek naar de Here Jezus?’, opnieuw 
stak ik mijn hand op.

Ik was altijd op zoek naar Jezus geweest, die 
vraag greep mij aan op dat moment en ik barstte 
in tranen uit. Alles veranderde in één moment, 
mijn denken veranderde, ik voelde mij anders. Ik 
werd schoongewassen van binnen. Ik zag mezelf 
op dat moment en Jezus zag mij ook, Hij zag mijn 
hart! 

De Heilige Geest ziet het verlangen dat heel sterk 
aanwezig is en raakt je. Mijn meniscus was een 
bijzaak geworden, toen ik naar voren liep en aan 
de beurt was, werd me gevraagd waarvoor ik 
gekomen was. Ik kon alleen maar uitbrengen dat 
ik zo bang was, waarop Jan Zijlstra sprak: ‘Duivel, 
ga uit hem!’

José dacht: prima!
Nadat zij de brief ontdekte, was José eerder 
opgelucht dan dat zij in paniek raakt. Het geeft 
aan dat de situatie niet meer houdbaar was. 
‘Ik vond het eigenlijk wel goed zo. Dick had wel 
eens eerder gezegd dat hij er een eind aan zou 
maken en ik dacht dan: zoek het maar uit! Ik was 
zelf ook overspannen van de situatie en dacht 
alleen aan mezelf, ik overzag niet eens welk 
effect het op de kinderen zou hebben. Ik liet het 
allemaal van me afglijden en dacht: prima! Ik was 
helemaal klaar met Dick.‘

José hoort midden in de nacht de sleutel in de 
deur. ‘Zo laat nog? Ik was verrast’.
Maar toen ik naar beneden ging en Dick zag, viel 
de verandering in zijn ogen mij meteen op. ‘Wat 
is er met jou gebeurd? Waar ben je geweest?’  

We hebben toen heel lang met elkaar gesproken. 
De blik die hij voordien in zijn ogen had, heb ik 
nooit meer gezien’.
José wacht het nog even af, Dick had wel vaker 
een opleving gehad en van alles geprobeerd om 
dan weer terug te vallen in een donker dal. Maar 
dit bleef. Dick was veranderd.

Samen Jezus volgen
In datzelfde jaar geeft ook Jose haar leven aan 
Jezus. ‘Ik wilde haar zo graag kennis laten maken 
met Jezus, dat zij ook ging ervaren dat het echt 
was. ‘Ga nou gewoon een keertje mee’ zei ik 
tegen haar’. Als José meegaat, weet zij eigenlijk 
meteen: ‘Dit is het!’. Ook zij besluit om Jezus te 
volgen.

Inmiddels is Dick voor zeventig procent afge-
keurd en hoeft hij niet meer terug te komen voor 
herkeuring. Dat voelt goed, Dick is vrij, al is dat 
geen voorop gezet plan. Het jaar daarop viert 
het gezin de vakantie in Roemenië op een volle 
evangelische camping waaruit goede contacten 

ontstaan. Dick wordt met een groep uit zijn kerk 
uitgenodigd om terug te komen. Het is één van 
de dingen waarin God hen leidt en bevestigt. 

Het leven van Dick en José is 180 graden 
gedraaid en samen zetten zij zich in voor de alle-
rarmsten van het land dat God al jaren daarvoor 
bij Dick onder de aandacht bracht. Er is inmiddels 
een kringloopwinkel gestart in Roemenië en de 
samenwerking met kerken en particulieren die er 
goed werk doen, brengt veel vrucht voort. 

En Dick blijft dromen: een conferentieoord 
bouwen in Roemenië waar gezinnen vakantie 
kunnen vieren en musici vanuit de hele wereld 
samenkomen om nieuwe muziek te maken ter 
ere van God! Dat zou hij nog eens willen realise-
ren. ■

Wat geweldig hoe God Zijn trouw, 
liefde en macht heeft bewezen in 

het leven van Dick en José! 

http://www.wingsofhealing.nl
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OFIRA KOK Leven onder een stolp en overleven
‘Mijn zelfbeeld was negatief en vanaf mijn tiener-
tijd voelde het alsof ik in een grauwe wolk leefde. 
Alsof ik onder een stolp zat: er wel zijn, maar er 
geen deel van zijn. Van de dingen om mij heen 
kon ik nooit echt genieten. Alles had een grauwe 
ondertoon en ik voelde me ongelukkig als er iets 
leuks gebeurde. Het was de toon in mijn leven 
die ik niet kon plaatsen. Ik kon het niet met ande-
ren delen omdat ik het niet begreep. Overleven 
was het kernwoord. 

‘Stráks, als ik op mezelf woon, stráks als ik een 
man heb’. Door zo te denken hoefde ik niet met 
het ‘nu’ bezig te zijn. Mijn leven was afhankelijk 
van anderen. Ik maakte geen eigen keuzes of kon 
niet bedenken wat ik van de dingen vond of hoe 
ik me erover voelde. Ik koos dezelfde opleiding 
als mijn vriendin, omdat ik niet in mijn eentje 
naar school durfde. Ik paste me aan de dingen 
die om mij heen gebeurden. Erover nadenken 
deed ik niet, omdat daar geen ruimte in mijn 
hoofd voor was’. Zo leefde Ofira jarenlang, het 
was zo altijd geweest en het was haar ding. 

Een bewuste keuze maken voor 
Jezus
‘Wij waren katholiek, ik ging met mijn moeder 
mee naar de kerk. Zij was diep gelovig. Ik deed 
heilige communie en ontving het heilig vormsel 
maar het was geen bewuste keuze. Het hoorde 
erbij en je deed het gewoon. Op een dag ging 
mijn broertje met de buren mee naar hun kerk. 
Hij was er niet meer weg te slaan, het was vol-
gens hem een ‘vet leuke kerk’. Mijn ouders en ik 
gingen toen ook mee en zijn gebleven.’ Als Ofira 
daar hoort dat Jezus voor haar zonden gestorven 
is, maakt zij een bewuste keuze om Jezus te vol-
gen. ‘Het was een logische keuze, want als Hij dát 
voor mij gedaan had, wilde ik niet zonder God 
leven. Dit wilde ik!’

Relatiebreuk
Ofira heeft dan al drie jaar een serieuze relatie en 
staat op het punt van trouwen. Maar het loopt 
anders. Ofira heeft reden tot twijfel om deze 
stap te zetten en bespreekt het met naasten die 
zij vertrouwt. Uiteindelijk gaat het huwelijk niet 
door. Opnieuw neemt Ofira een hele belangrijke 
en moeilijke beslissing in haar leven, want: ‘Ik was 
nu een christen en wilde deze dingen met God 
doen. Ik voelde me gedragen door God in die tijd. 
Ik gaf Hem niet de schuld en het dreef me niet 
bij Hem vandaan. Maar op dat bedrukte gevoel 
had ik geen vat. Het kwam langzaam terug en ik 
accepteerde het.
‘Ik moet er mee leren leven, het hoort gewoon bij 
me’, dacht ik toen. Mijn vertrouwen liep een deuk 

op in relaties en ik was jarenlang ongelukkig en 
eenzaam’. 

Worstelen met God 
Toen ik eenmaal op mezelf woonde verlangde 
ik zó naar een relatie dat ik net als Jacob aan de 
beek Jabbok, worstelde met God. Ik bad en huil-
de en zou niet loslaten totdat Hij me zou zege-
nen. Er moest een moment van overgave komen 
dat ik er vrede mee zou hebben alleen te blijven 
als dat Gods wil was. Dat moment kwam pas om 
twee uur in de nacht. Toen kon ik rustig slapen. 
Zonder dat ik het wist had God een vrouw in de 
kerk opgedragen, om in die nacht voor mij te bid-
den tot precies twee uur in de nacht!’ 
God laat Ofira zien dat zij Hem kan vertrouwen. 
Ofira groeit in haar geloof, al gaat het depressie-
ve gevoel niet weg. ‘Ik zag God soms als een boe-
man. Ik twijfelde dan aan mezelf of dacht dat ik 
het niet goed genoeg deed’. 

Een samengesteld gezin
Twee jaar later trouwt Ofira met Donald, die zij 
in de kerk heeft leren kennen. Donald heeft twee 
dochters en samen krijgen zij nog een zoon en 
een dochter. Zo vormen zij een samengesteld 
gezin.
Het geluk lacht haar tegemoet door het huwelijk, 
maar het opvoeden van de kinderen en haar rol 
als stiefmoeder valt Ofira zwaar. Zij moet alle bal-
len ophouden en met haar depressieve klachten 
lukt dat niet. ‘Ik deed heel erg mijn best om het 
in het gezin voor elkaar te krijgen, maar ik was 
gauw boos, mopperde, was ongeduldig, huilde 
veel of was autoritair. Aan een klein kind kun je 
niet uitleggen wat depressie is. Het drukt een 
hele grote stempel op het gezin. Iedereen paste 
zich aan mij aan om mijn boosheid, verdriet of 
gevoel van afwijzing te voorkomen.’

Ofira gaat drie jaar in therapie bij een psycho-
loog, die haar waardevolle handvatten aanreikt 
hoe met depressie om te gaan en een beter zelf-
beeld te krijgen. Het is zinvol, maar het neemt de 
depressie niet weg. Als de jongste wordt gebo-
ren valt Ofira terug in een diepe depressie. ‘Ik bad 
dat God me ervan zou bevrijden, maar uitein-
delijk maakte ik voor maandag 3 november een 
afspraak bij de huisarts om een antidepressiva te 
krijgen.’

Eerst zien en dan geloven
De zondag ervoor bezoekt Ofira met een groep 
uit haar kerk een genezingsdienst van Jan Zijlstra. 

Dat God geen half werk doet, 

bewijst de verandering in het leven 

van Ofira Kok. Haar levenslustige 

uitstraling is aanstekelijk en haar 

dromen en plannen bruisen van 

leven en passie. Toch is het niet altijd 

zo geweest, want van jongs af aan 

ziet Ofira het leven door een grauwe 

wolk. Op 2 november 2008 komt 

daar verandering in. 

BEVRIJD VAN 
DEPRESSIE

‘Volgens mijn moeder was ik een blij kind, maar ik 
voelde me als meisje altijd bedrukt. Ik groeide op 
in een tijd dat mijn vader overspannen was, waar-
door het niet altijd gezellig was thuis. Als vijfde 
kind in een gezin van zes, bleven mijn broertje 
en ik een beetje onder de radar. Als mijn moeder 
verdrietig was wilde ik alleen maar lief voor haar 
zijn en haar beschermen.’

INTERVIEW

‘Ik moet er mee leren leven, 
het hoort gewoon bij me’, 

dacht ik toen. 
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Omdat een vriendin van iemand uit de groep ziek 
is, besluiten zij de dienst te bezoeken om te kij-
ken wat er gebeurt en of het bijbels is. ‘We hoor-
den over een bijzondere genezing en je bent een 
beetje sceptisch: eerst zien en dan geloven, want 
je hoort wel van alles’ vertelt Ofira lachend.

‘Ik vond het fijn dat er eerst gezongen werd en 
iedereen zich op God afstemde om Hem groot 
te maken. Toen Jan Zijlstra zou spreken over 
depressiviteit dacht ik: ‘Ben ik daarom hier? Is dit 
voor mij? Mijn hart is voor u open, als U iets wil 
doen, ga Uw gang’. De tekstlezing was Mattheüs 
11:28: Kom naar mij toe, allen die vermoeid en 
belast bent, en Ik zal u rust geven; en Jeremia 
29:11: De Here heeft gedachten van vrede om u 
een toekomst en hoop te geven.
Het raakte mij, het kon geen toeval zijn dat ik hier 
was. Toen er een oproep was voor bekering, wil-
de ik wel naar voren, maar durfde ik niet. Ik was al 
veertien jaar christen en was eigenlijk gekomen 
voor de nood van iemand anders. Maar toen ik 
het mijn vriendin vertelde, liep zij met mij mee 
naar voren. Ik begon te huilen, want ik moest 
mezelf op nieuw overgeven aan God. Maar dat 
kon ik niet, ik was onmachtig en wist dat ik van 
Hem afhankelijk was. Jan Zijlstra kwam naar mij 
toe en verwelkomde mij in de familie van God. Hij 
vroeg mijn naam en ging bidden. Die overgave 
aan God was een fijne ervaring en toen ik weer 
op mijn stoel zat was ik er heel blij mee. Ik dacht 
dat het daarmee klaar was’.

De stolp wordt weggehaald
‘Toen er met zieken gebeden zou worden zei Jan 
Zijlstra: ‘Blijf maar op je stoel zitten, want God 
laat wel aan mij zien voor wie ik mag bidden. 

Het is niet mijn verdienste.’ Die woorden raakten 
mij omdat ik zo sceptisch geweest was en deze 
woorden zo zuiver waren. Een vrouw ontving 
genezing van dystrofie op de enkels. Zij stond 
stevig op de benen en rende over het podium. 
Ik was diep onder de indruk. Opeens vroeg hij 
of de vrouw naar wiens naam hij gevraagd had, 
naar voren wilde komen. Ik schrok, dat was ik en 
ik durfde weer niet! Mijn vriendin ging opnieuw 
met me mee en op de vraag waar ik genezing 
voor vroeg, dacht ik: ‘O! Die depressie natuurlijk!’ 
Ik vertelde dat ik al veertien jaar christen was. 
‘Dan heeft satan al lang genoeg invloed op je 
leven gehad, het is nu klaar!’.
En terwijl er voor me gebeden werd, vertelde Jan 
Zijlstra dat God al aan het werk was, maar ik voel-
de helemaal niets. Totdat de Heilige Geest krach-
tig door me heen stroomde, ik werd blij en warm. 
De stolp werd van me afgetild. Ik wist meteen dat 
ik genezen was! Ik ging veranderd naar huis’.

Wennen aan het nieuwe leven
‘Ik kwam midden in de nacht thuis en heb Donald 
alles verteld. We hebben God gedankt. Donald 
wilde wel eerst even zien of het echt zo was. Mijn 
depressie had veel invloed op onze relatie en ons 
gezin gehad. Donald moest altijd eerst nadenken 
hoe mij te benaderen. Nu was er opeens meer 
ruimte en kon ik veel makkelijker loslaten.
Ik leerde het bekende patroon achter me te 
laten. God maakte me bewust van dingen waar 
ik aan moest werken. Ik wilde altijd wel veran-
deren, maar zelfs de gewone dingen lukten me 
niet. Hoewel de externe omstandigheden niet 
meteen veranderden: ík veranderde en werd een 
stabielere factor in ons gezin. Het grauwe gevoel 
was weg en dat is altijd zo gebleven’. 
 
Verandering
‘Ik ben een gevoelsmens en die stolp zat op mijn 
emotie, mijn ziel. Elke dag begon met: ‘Daar gaan 
we weer, hoe overleef ik deze dag?’ Nu is mijn 

hart vrij! Net als iedereen, kan ik nog steeds ver-
driet hebben, maar ik zak er niet meer in weg. Als 
er iets in mijn gezin gebeurt waar ik overstuur 
van raak of verdrietig van word, komt het er op 
aan, maar dan voel ik de volgende morgen toch 
weer Gods vrede. Het was niet altijd makkelijk, 
maar het was anders. Ik was veranderd’. 

‘De ochtend na mijn genezing, vertelde ik de 
huisarts dat ik geen antidepressiva meer nodig 
had. De huisarts vond mijn verhaal prachtig, 
maar ik mocht altijd terugkomen als ik een anti-
depressiva nodig had. Dat was niet nodig zei ik, 
want God doet geen half werk!’ De grauwe wolk 
is weggeblazen door de kracht van de Heilige 
Geest. Ofira maakt deel uit van het groepspasto-
raat in haar kerk waar zij haar ervaringen graag 
deelt om anderen te bemoedigen. Of dat nu over 
depressie gaat of over de uitdagingen voor een 
samengesteld gezin en of dat nu voor een groep 
van zeventig mensen is, of voor een kleine set-
ting, God heeft haar het vertrouwen en de vrij-
moedigheid teruggegeven. 

Houd de deur dicht! 
‘In Lucas staat dat demonen die uitgedreven wor-
den, ook weer terug komen als het huis leegstaat. 
Ik wist niet dat je nog gebonden kon zijn terwijl 
je voor Jezus gekozen had. Als mijn hart een huis 
is, dan moet ik de Heilige Geest alle ruimte geven 
en op alle plekken toelaten en niet de kelder of 
de zolder dichthouden om iets te verbergen waar 
Hij niet bij mag komen. Depressie was zo’n ver-
borgen ruimte die ontdekt moest worden in mijn 
leven’. 
‘Het is belangrijk om dicht bij God te leven. Als 
God je bevrijdt, snijdt Hij de depressie door en 
gaat die deur dicht. Je kunt de deur ook open-
zetten. Door te kijken naar wat niet lekker loopt 
in je leven, vergroot je het probleem. Onze focus 
moet op God gericht zijn, die altijd groter is. Blijf 
dicht bij God geef Hem gezag in je leven. Zo 
houd je die deur dicht’. ■

http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=


‘Ik werd op maandagmorgen 6 april 2009 wakker 
met een enorme hoofdpijn en rolde uit mijn bed 
om wat aspirientjes in te nemen. Ik kroop meteen 
weer terug onder de dekens en viel als een blok 
in slaap’. Als haar oudste zoon van 9 jaar, haar 
wekt omdat het al laat is en hij naar school moet 
reageert Orpa met de wonderlijke zin: ‘Jaimy,  
Laivy, koppie thee’, waarop haar zoon heel erg 
moet lachen. Wat zegt zijn moeder nu weer?
‘Ik zei vervolgens maar dat hij naar school moest. 
Ik had een heel naar gevoel, alsof alles aan me 
nog sliep’. Orpa die het idee heeft dat het niet 
goed is, belt haar man op zijn werk. ‘Ik kon niet 
praten en mijn man zei dat ik klonk alsof ik drank 
op had en vanuit Polen belde, zo onduidelijk 
klonk ik’. Erik vraagt of Orpa terug wil bellen als 
zij goed wakker is en hangt weer op. 

Als Orpa haar man opnieuw belt en het nog een 
keer probeert uit te leggen, merkt Erik dat er 
iets niet klopt. Hij belt Orpa’s moeder, die vlakbij 
werkt, en vraagt haar om langs te gaan. Orpa zelf 
denkt dat zij nog niet helemaal wakker is.
‘Toen mijn moeder kwam probeerde ik met haar 
in gesprek te gaan, maar dat lukte niet. Ik hoor-
de mezelf met een hele andere stem praten en 
probeerde iets op te schrijven en te typen, maar 
kreeg dat niet voor elkaar.’

Van wat er op het beeldscherm staat, klopt hele-
maal niets. Orpa kan het ook niet lezen. Klok 
kijken of volgen wat er op TV is: Orpa weet niet 
meer hoe het moet. Haar moeder raakt een beet-
je in paniek, want het zijn dezelfde symptomen 
die haar vader ook had.

Van de EHBO naar de Unitstroke
Orpa en haar moeder gaan meteen naar de 
EHBO van het ziekenhuis in Hoorn. Aan de arts 
probeert zij duidelijk te maken wat er gebeurd 
is, maar haalt de zinnen door elkaar. Er worden 
allerlei tests gedaan en scans gemaakt en Orpa 
krijgt tekeningen te zien. ‘Ik keek ernaar en wist 
wat het was, maar kon het niet zeggen. De woor-
den kwamen er niet uit’.

Aan het einde van de dag krijgen ze de uitslag 
te horen: een herseninfarct, met gevolg Afasie en 
Dysfasie. Orpa hoort verder niet meer wat de arts 
vertelt, ze voelt tranen over haar wangen, want 
ze weet heel goed wat dit voor haar betekent.
De situatie is levensbedreigend en Orpa wordt 

Afasie van broca en dysfasie
ontregelen haar leven, maar

ORPA VAN KALKEN

We zitten aan een stoere, houten tafel bij Orpa van Kalken thuis in 

Grootebroek. In 2009 wordt zij vanuit het niets getroffen door een 

herseninfarct. Orpa is dan een gezonde, jonge vrouw van 27 jaar, 

getrouwd met Erik. Met elk een eigen bedrijf, leiden zij een druk 

bestaan. Samen hebben ze twee zoons. 

God doet een wonder

16    WINGS OF HEALING  Januari 2017 Magazine met het getuigenis van de God van wonderen

INTERVIEW

http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=


meteen op de Unitstroke, de IC van de hersenaf-
deling, opgenomen. Achtenveertig uur ligt Orpa 
volgeplakt met electroden en aan het infuus. Het 
zijn uren van onzekerheid en hoewel bij Orpa het 
glas altijd halfvol is, heeft zij in de nacht angst, 
omdat de kans bestaat dat er een tweede infarct 
bovenop kan komen. 

Verlangen om naar de 
genezingsdienst te gaan
In het ziekenhuis probeert Orpa contact te maken 
met haar tante, die regelmatig naar de gene-
zingsdiensten van Jan Zijlstra gaat. Orpa is ook 
wel eens mee geweest en alles in haar zegt dat zij 
naar een dienst moet gaan om voor zich te laten 
bidden. Met handen en voeten en veel geduld 
maakt zij duidelijk dat zij haar tante wil vragen 
haar mee te nemen. In de avond komt haar tante 
naar het ziekenhuis, het is al na bezoektijd. Orpa 
ontkoppelt zichzelf en met bed en al gaat zij naar 
beneden, waar zij haar tante ontmoet. Zij beslui-
ten om de eerstvolgende zondag samen naar de 
genezingsdienst te gaan. 

Orpa mag op donderdag weer naar huis. De 
artsen kunnen niets voor haar doen, ook als er 
een tweede infarct over heen zou gaan. De tijd 
zal moeten uitwijzen in hoeverre het lichaam 
herstelt. Wel krijgt zij bloedverdunners mee en 
logopedie om haar spreekniveau te bepalen en 
er wordt haar ook ondersteuning van een maat-
schappelijk werker aangeboden. Dat laatste vind 
Orpa op dat moment niet nodig. Het enige wat zij 
wil is praten en ‘ik hou van je’ tegen haar kinderen 
kunnen zeggen. 

Het is een mooie dag als Orpa met Erik en de 
kinderen in de auto weer naar huis rijdt. Orpa is 
blij weer buiten te zijn. Erik neemt een toeristi-
sche route en als Orpa onderweg een vogeltje 
ziet, doet zij haar uiterste best om dat duidelijk 
te maken. Hoe graag zij het ook wil zeggen, het 
woord komt niet over haar lippen. Erik ziet haar 
enthousiasme en vraagt wat er is. Fluitend en 
fladderend als een vogel kijkt Orpa haar man 
aan. ‘Een vogel?’, vraagt Erik. Het lukt Orpa om 
dat woord na te zeggen, maar haar stem klinkt 

zo anders en hoog, dat het hele gezin erom moet 
lachen. ‘Je bent net Bambi!, schatert Erik. 

Het kenmerkt hoe Orpa en Erik in het leven staan; 
nuchter en altijd positief. Zij hebben een grote 
dosis humor en zitten niet gauw bij de pakken 
neer. ‘Erik was ook echt mijn steun, door zijn nuch-
terheid en gevoel voor realiteit. Je hebt elkaar 
nodig! Als ik iets probeerde te zeggen klonk 
het zo hilarisch, dat Erik en de kinderen er altijd 
om moesten lachen, of grapjes over maakten.’ 
Het is het symptoom van de afasie en ondanks de 
grapjes, weet iedereen best dat het ernstig was. 
Het blijft frustrerend voor Orpa om niet te kun-
nen zeggen wat zij wil zeggen en humor biedt 
niet altijd troost.

Genezingsdienst
Zoals afgesproken gaan Orpa en Erik de volgen-
de zondagavond met hun tante en haar dochter 
naar de genezingsdienst. ‘Ik wilde daar graag 
naar toe, maar ik had geen verwachting. Ik zou 
wel zien. In de dienst begreep ik niets van wat 
er gezegd werd. De informatiestroom ging zo 
snel, ik kon het niet verwerken ondanks dat ik 
mijn best ervoor deed. Ik dacht toen: ‘dat gaat 
‘um niet meer worden vanavond. Op een gege-
ven moment vroeg Jan Zijlstra of er iemand in de 
zaal was die geen bijbel had. Erik stak zijn hand 
op en ging naar voren om een bijbel in ontvangst 
te nemen. Ik werd er zenuwachtig van, want hij 
is een flapuit en heeft het hart op de tong. Toen 
hem gevraagd werd waar hij genezing voor 
nodig had, vertelde Erik dat hij niet ziek was maar 
zijn ‘meissie’ wel. Ik stond in de zaal en liep hui-
lend naar voren. ‘Wat is het probleem?’, werd mij 
gevraagd. Dat was dus precies het probleem. Ik 
kon het niet zeggen, het enige wat ik kon uit-
brengen was het woordje ‘praten’.

Iedereen begon mee te bidden en ik wist niet 
wat ik ervan moest verwachten. Misschien zou 
ik warm worden of zou er iets spectaculairs 
gebeuren. Maar er gebeurde niets. Erik en ik lie-
pen samen naar de nazorg, waar ik een papier-
tje kreeg om in te vullen. Erik had er vertrouwen 
in en moedigde me aan om iets op te schrijven, 
maar het lukte niet. 

Genezen!
Toen we terug naar huis reden, was ik teleurge-
steld. “Is dit het nou?”, dacht ik, “hoe moet het 

nou met de kinderen?” Zo zat ik een half uur in 
de auto, in gedachten. Ik keek naar de klok en zei 
opeens: “Het is kwart voor twaalf.” Ik hoorde mijn 
eigen stem en een goede zinsopbouw. Iedereen 
in de auto stopte met praten en keek me aan, en 
ik…ik durfde eigenlijk niets meer te zeggen’.

Heel voorzichtig begint Orpa weer te praten 
en hoe meer zij praat, hoe beter het gaat. Orpa 
hoort zichzelf weer helemaal normaal spreken en 
belt enthousiast haar moeder op om te vertellen 
wat er gebeurd is. 

Orpa: ‘Het is een hele bizarre ervaring, omdat je 
weet dat je niet normaal hebt kunnen spreken. 
Veel mensen denken dat er iets spectaculairs op 
het podium gebeurt, maar dat is niet altijd zo, 
soms gebeurt het pas daarna’. En in de weken 
erna gaat het spreken ook steeds beter. 

Oorzaak: gat in het hart
De volgende dag heeft Orpa een afspraak met de 
logopediste en zij vertelt wat er gebeurd is. De 
logopediste is verbaasd en pakt het dikste boek 
van de plank voor Orpa om uit voor te lezen. ‘Dat 
was wel even lastig, maar het lukte!’, vertelt Orpa 
‘Zij kon het bijna niet geloven en vroeg een nieu-
we scan aan bij de neuroloog.’ Dat komt goed uit, 
want het is precies wat Orpa zelf ook graag wil. 

Ondertussen loopt er ook een onderzoek naar 
wat de oorzaak van het infarct kan zijn geweest. 
Het blijkt een gat in het hart te zijn. Het gat moet 
gedicht worden en het hangt van de grootte af, 
of de operatie via de lies gedaan kan worden of 
dat er een open hart operatie aan te pas moet 
komen. Dan blijkt dat bij Orpa de grootte van het 
gat niet goed te zien is, maar de artsen vermoe-
den dat het een open hart operatie zal worden.

‘Ik ben toen opnieuw naar een genezingsdienst 
gegaan, om daarvoor te laten bidden’, vertelt 
Orpa. Als het in een volgend onderzoek opnieuw 
bekeken wordt, blijkt het gat toch klein genoeg 
om de operatie via de lies te verrichten. Dat is een 
hele opluchting voor Orpa en in juni ondergaat 
zij de operatie. 

Bewijs van genezing
Dan krijgt Orpa de nieuwe hersenscan waar zij 
naar gevraagd heeft. En er worden meerdere 
scans gemaakt.

‘Ik wil niet vergeten wat een  
groot wonder God gedaan heeft!’

Het enige wat zij wil is praten 
en ‘ik hou van je’ tegen haar 

kinderen kunnen zeggen. 
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De eerste scan, van na het infarct, laat een wit 
vlak zien. Het is het litteken van de plek waar 
geen doorbloeding is geweest en dat afgestor-
ven is. Op de andere scans, die gemaakt zijn 
na de genezing, is er slechts één scan waar de 
neuroloog een klein wit randje heeft kunnen 
zien. Het is onverklaarbaar. Orpa’s vraag hoe dit 
mogelijk is, blijft onbeantwoord, maar voor haar 
is het duidelijk: God heeft een wonder gedaan!

Het kleine witte randje dat nog op de scan zicht-
baar is, veroorzaakt af en toe een korte terugval. 
Het duurt altijd maar even en thuis heeft ieder-
een er eerder schik om, dan dat het vervelend is. 
Dat geldt ook voor Orpa zelf. ‘Ik geloof echt dat 
God me 100% kan genezen als ik naar de gene-
zingsdienst zou gaan om te bidden dat ook dat 
kleine randje verdwijnt. Maar ik wil het niet.
Het herinnert mij eraan wat God voor me gedaan 

heeft. Zo vaak vergeten mensen wat God gedaan 
heeft. Dan is alles weer goed en gaat het gewo-
ne leven weer door. Ik wil niet vergeten wat een 
groot wonder God gedaan heeft! 

Zeven magere en zeven vette jaren
Na deze geweldige genezing, blijft God zijn trouw 
tonen aan Orpa en haar gezin. Door het hersenin-
farct en de operatie, heeft Orpa haar bedrijf stop 
gezet. Dit had consequenties. ‘Ondanks de gene-
zing was ik emotioneel erg verward en angstig. 
Financieel en relationeel ging het niet goed. ‘Ik 
voelde me als Job’ vertelt Orpa over deze perio-
de. ‘We dreigden alles kwijt te raken’.

Maar opnieuw gaan Orpa en Erik voor gebed naar 
de dienst, waar Jan Zijlstra hen bemoedigt door 
te zeggen dat er zeven magere en zeven vette 
jaren zijn. ‘Vanaf dat moment begonnen dingen 

te veranderen. In de week na de dienst, stond het 
faillissement ingepland en op de dag van het fail-
lissement kregen wij uit zeer onverwachte hoek 
hulp aangeboden. Alles wat wij kwijt waren en 
kwijt dreigden te raken, werd ons terug gegeven. 
Maar zoveel meer! 

Na zeven extreem lange, magere jaren, zijn wij 
sinds die dag weer gaan bouwen. Als ik het soms 
moeilijk had, herinnerde Erik mij aan de woorden 
over de zeven magere en zeven vette jaren. 
Inmiddels woont het gezin in een nieuw huis en 
is Orpa aan het studeren, ze is weer een eigen 
bedrijf gestart. ■

Wat heeft God Zijn 
goedheid en trouw aan 
Zijn kinderen getoond!

Scan 1 Scan 2

Voor Orpa is het duidelijk: 
God heeft een wonder gedaan!
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DE GOD VAN WONDEREN
Het getuigenis dat Jezus Christus Dezelfde is.

Het boek geeft inspiratie uit het Woord van God, wat je zal 

brengen op de weg naar een wonder van genezing. Het zal je 

inspireren door de talrijke getuigenissen van genezing, die je 

ook zullen brengen op jouw weg naar een wonder. 

Uit de inhoud o.a.:
•    Genezing in Gods Tegenwoordigheid
•    Wat leerde Jezus over genezing?
•   Ontmoet de Genezer
•    Het wonder van Regina van der Lee
•    Eskea genezen van haar verrotte knieën
•    Jacolien, ze was links blind en doof
•    Henk Hofman: Ik liep! Ik was genezen!
•   Izak en Rebekka’s wonderbaby’s
•    Henk Nepveu genezen van kanker

Het Avondmaal is één van de grootste zegeningen, die tot ons 

zal komen, als wij het op de juiste wijze tot ons nemen.

Als wij die volle zegen willen ervaren, dan zullen wij allereerst de betekenis van het 
Avondmaal moeten weten. Weten wij dit niet, dan zal de zegen van het Avondmaal 
maar zeer beperkt tot ons komen of geheel door ons gemist worden.

Uit de inhoud:
•   De kracht van de hemelse spijs en drank
•   De verbondsmaaltijd
•   Jezus verlangde het Pascha met Zijn discipelen te eten
•   Drie belangrijke dingen om te doen tijdens het Heilig Avondmaal
•   Denk aan de dag van uw verlossing
•   Verlost om rechtop te gaan

GODDELIJKE GENEZING in 
het HEILIG AVONDMAAL
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Een boek voor

jezelf en om 

kado te geven!

NIEUW
BOEK!

€15

€6,5

Waar verkrijgbaar?
In de boekenwinkel van de Wings of Healing (Veerpolder 
6a in Warmond), in alle diensten bij de boekentafel en in 
de evangelische boekwinkels. 

Bestellen kan ook!
Stuur een email naar info@wingsofhealing.nl.

ADVERTENTIE

http://info@wingsofhealing.nl
http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
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AGENDA 
Bijzondere Diensten

Kerstavond ‘De betekenis van Kerstfeest’
Zaterdag 24 December 19:00 

Familie Kerstfeest met Kerstmaaltijd
Zondag 25 December 10:00 

Heilig Avondmaaldienst
Zondag 1 Januari 10:00 

Met uitreiking van de Nieuwjaarsteksten

Voorbedevernieuwingsdienst 
Woensdag 4 Januari 20:00 - Kom met uw voorbede!

Start Discipelschapstraining
Maandag 9 januari 19:30

Doopdienst door onderdompeling
Woensdag 11 januari 20:00

Onderwijsdienst over geloof en goddelijke 
genezing met gebed voor zieken
Zondag 15 januari 19:00

Onderwerp: De beloften van God ontvangen

Vuur van God avond
Woensdag 25 januari 20:00

Bevrijdingsdienst voor depressieven
Zondag 19 februari 19:00

Onderwerp: Depressief? Er is voor jou bevrijding!

Vuur van God avond
Woensdag 22 februari 20:00

Doop in de Heilige Geest avond
Zondag 26 februari 19:00

Genezingsweekend Warmond
Vrijdag 10 maart 19:30 Genezingsdienst

Zaterdag 11 maart 13:30 Kindergenezingsdienst

Zondag 12 maart 10:00 Onderwijsdienst over geloof en 

Goddelijke genezing Onderwerp: Niets is zo krachtig als 

het Woord om daarmee de zegen te behouden.

Zondag 12 maart 19:00 Genezingsdienst

Doopdienst door onderdompeling
Woensdag 15 maart 20:00

Onderwijsdienst over geloof en goddelijke 
genezing met gebed voor zieken
Zondag 19 maart 19:00 Onderwerp: Ons lichaam is 

voor de Heer. De Heer is voor ons lichaam.

Mannen ontmoetingsmiddag
Zaterdag 25 maart 13:30

Vuur van God avond
Woensdag 29 maart 20:00

Paasweekend
Vr 14 april 20:00 Goede Vrijdag met Heilig Avondmaal

Zondag 16 april 10:00 Paasfeest

Zondag 16 april 19:00 Paas-onderwijsdienst

Onderwerp: Genezingen in Handelingen, omdat Hij leeft!

Kinderwensdienst
Zondag 23 april 19:00

Vuur van God avond 
Woensdag 26 april 20:00

Vrouwen ontmoetingsmiddag
Zaterdag 29 april 13:30

Doopdienst door onderdompeling
Woensdag 17 mei 20:00

Onderwijsdienst over geloof en goddelijke 
genezing met gebed voor zieken
Zondag 21 mei 19:00 Onderwerp: De 5 waarheden over 

goddelijke genezing.

Doop in de Heilige Geest avond
Zondag 28 mei 19:00

Pinksterfeest
Zondag 4 juni 10:00 

Onderwerp: Vader, geef mij de waterbronnen!

Genezingsdienst in de kracht van de Geest
Zondag 4 juni 19:00

Slot Training Het Goddelijk leven
Zaterdag 17 juni 10:30

Onderwijsdienst over geloof en goddelijke 
genezing met gebed voor zieken
Zondag 18 juni 19:00

Wings of Healing 
Gemeentediensten
Eredienst en Kinderdienst 
Iedere zondagmorgen om 10:00
Gebedsdienst
Iedere woensdagavond om 20:00
Jeugdavond (vanaf 12 jaar) 
Iedere zaterdagavond om 19:00

Genezingsdiensten
Elke 1e en 2e zondagavond van 
iedere maand om 19:00. 
Zie agenda op onze website

Onderwijsdiensten
Iedere 3e zondagavond van iedere 
maand om 19:00 uur, Onderwijs-
dienst over geloof en Goddelijke 
Genezing

Route
Route vanuit Den Haag

A44 richting Wassenaar- Amster-
dam, afslag Voorhout- Noord-
wijk- Oegstgeest Noord. Rechtsaf 
richting Warmond langs de Haar-
lemmertrekvaart. Bij de stoplichten 
links Warmond in. Na de spoortun-
nel rechtsaf. Over de brug na Sauna 
Warmond naar rechts.

Route vanuit Utrecht / Amsterdam

Via Schiphol, A44 richting Sassen-
heim, Den Haag centrum, Leiden 
West. Afslag Warmond- Voorhout- 
Oosthout. Door Warmond heen tot 
aan de tweede stoplichten. Voor de 
spoortunnel linksaf. Over de brug 
na Sauna Warmond naar rechts.

Route vanuit Rotterdam

A13 richting Den Haag. A4 Den 
Haag-Amsterdam, A12 Den 
Haag-Voorburg. A44 richting Wasse-
naar- Amsterdam, afslag Voorhout- 
Noordwijk- Oegstgeest Noord. 
Rechtsaf richting Warmond langs 
de Haarlemmertrekvaart. Bij de 
stoplichten links Warmond in. Na de 
spoortunnel rechtsaf. Over de brug 
na Sauna Warmond naar rechts.

PROGRAMMA  
WINGS OF HEALING IN WARMOND

PROGRAMMA DECEMBER 2016 - JUNI 2017

http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
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AGENDA

Regelmatig worden er in alle provincies in Nederland 

maar ook in België Genezingsdiensten gehouden. 

Vlissingen - Genezingsdienst 
Vrijdag 20 januari 19:30

Zuidpoort Christen Gemeente | Voltaweg 3 | 4382 NG Vlissingen | 
0118-465341 | www.zuidpoort.nl

Vlissingen - Onderwijsdienst over geloof en genezing met 
gebed voor zieken
Zondag 22 januari 10:30

Zuidpoort Christen Gemeente | Voltaweg 3 | 4382 NG Vlissingen | 
0118-465341 | www.zuidpoort.nl
Onderwerp: Hoe genezing te ontvangen en te behouden

Drachten - Genezingsdienst 
Vrijdag 27 januari 19:30

Christengemeente Doorbraak Drachten | De Schakel – Klokhuislaan 12 | 
9201 JE  Drachten | 0516-481908 | www.geopendedeur.nl

Drachten - Onderwijsdienst over geloof en genezing met 
gebed voor zieken
Zondag 29 januari 10:00

Christengemeente Doorbraak Drachten | De Schakel – Klokhuislaan 12 | 
9201 JE  Drachten | 0516-481908 | www.geopendedeur.nl
Onderwerp: Hoe genezing te ontvangen en te behouden

Amersfoort - Genezingsdienst 
Vrijdag 10 februari 19:30

Jong en Vrij Amersfoort | Theater de Flint | 3811 WK Amersfoort | 
www.jongenvrij.nl

Houthulst (België) - Genezingsdienst 
Vrijdag 24 februari 19:30

Christengemeente de Oase | “Maeke-Blijde” Br. Xaverianenstraat 12 | 
Houthulst (België) | +32(0)93606258 | www.oase-houthulst.be

Houthulst (België) - Onderwijsdienst over geloof en genezing 
met gebed voor zieken 
Zaterdag 25 februari 19:00

Christengemeente de Oase | “Maeke-Blijde” Br. Xaverianenstraat 12 | 
Houthulst (België) | +32(0)93606258 | www.oase-houthulst.be
Onderwerp: Hoe genezing te ontvangen en te behouden

Hongarije - Genezingscampagne 
Donderdag 23 maart tot en met zondag 26 maart

Voor programma en locatiegegevens zie www.wingsofhealing.nl

Zaandam - Genezingsdienst 
Vrijdag 7 april 19:30

JerehSalem | Het Lichtschip – Galjoenstraat 1 | 1503 AN  Zaandam | 
075-6141482 | www.jerehsalem.nl

Zaandam - Onderwijsdienst over geloof en genezing met 
gebed voor zieken 
Zondag 9 april 10:00

JerehSalem | Het Lichtschip – Galjoenstraat 1 | 1503 AN  Zaandam | 
075-6141482 | www.jerehsalem.nl
Onderwerp: Hoe genezing te ontvangen en te behouden

Henin Beaumont (Frankrijk) - Genezingsdienst 
Vrijdag 28 april 19:30

Église Évangélique Baptiste | 45 Rue Pierre Brossolette  | 
62110 Henin Beaumont | Tél. +33(0)782440053 

Henin Beaumont (Frankrijk) - Genezingsdienst 
Zaterdag 29 april 14:30

Église Évangélique Baptiste | 45 Rue Pierre Brossolette  | 
62110 Henin Beaumont | Tél. +33(0)782440053 

Henin Beaumont (Frankrijk) - Onderwijsdienst over geloof en 
genezing met gebed voor zieken
Zondag 30 april 10:00

Église Évangélique Baptiste | 45 Rue Pierre Brossolette  | 
62110 Henin Beaumont | Tél. +33(0)782440053 

Almere - Genezingsdienst 
Vrijdag 19 mei 19:30

House of Worship Almere | Levend Water Kerk – Parkwijklaan 44 | 
1326 AS  Almere | 06-22961832 | www.houseofworshipalmere.nl

Almere - Onderwijsdienst over geloof en genezing met gebed 
voor zieken
Vrijdag 21 mei 10:00

House of Worship Almere | Markerkant 1206-01 | 1314 AK  Almere | 
06-22961832 | www.houseofworshipalmere.nl
Onderwerp: Hoe genezing te ontvangen en te behouden

GENEZINGSDIENSTEN 
IN HET LAND ME T EVANGELIST JAN ZIJLSTRA

PROGRAMMA GENEZINGSDIENSTEN JANUARI - MEI 2017

Kijk voor meer meer diensten en eventuele wijzigingen op:

http://www.zuidpoort.nl
http://www.zuidpoort.nl
http://www.geopendedeur.nl
http://www.geopendedeur.nl
http://www.jongenvrij.nl
http://www.oase-houthulst.be
http://www.oase-houthulst.be
http://www.wingsofhealing.nl
http://www.jerehsalem.nl
http://www.jerehsalem.nl
http://www.houseofworshipalmere.nl
http://www.houseofworshipalmere.nl
http://www.wingsofhealing.nl
http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
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Hoe genezing 
te behouden

God zegent ons niet om 

vervolgens die zegen weer van 

ons af te nemen. Het is de dief, 

satan die dat doet. Daarom is het 

belangrijk dat wij weten hoe wij 

de duivel kunnen weerstaan.

Jezus leert ons in Johannes 8:30-32 
dat wij de waarheid van het Woord 
van God, moeten aanvaarden en 
opbergen in ons hart. Want, het is 
de waarheid die ons vrij zal maken.

Een CD die je zal helpen om de 
zegen die je ontving vast te hou-
den!

Discipelschapstraining 

De start is op maandag 9 januari 2017 
19:30 in Warmond. In totaal 15 
maandagavonden

De basis voor iedere christen.

Deze training gaat over de belangrijke 
fundamentele waarheden die de Bijbel als 
richtlijnen geeft om een discipel van Jezus 
te zijn. Opgave in de diensten van de Wings 
of Healing of via www.wingsofhealing.nl/
training/discipelschaps-training

HELP SERIE  &  CD’S  &  DISCIPELSCHAPSTRAINING

HELP 
SERIE

Vraag er naar bij de boekentafel  
of kijk op de website: 

www.wingsofhealing.nl

http://www.wingsofhealing.nl/training/discipelschaps-training
http://www.wingsofhealing.nl/training/discipelschaps-training
http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=


ONDERWIJSDIENSTEN
over geloof en 
goddelijke genezing met 
gebed voor zieken 

Iedere 3e zondag van de maand om 19:00.
U leert hoe u genezing ontvangt, maar ook 
hoe u genezing kunt behouden.

Onderwijsdiensten zijn van het grootste 
belang voor uw geestelijk leven.

Houdt u vrij voor 
dit bijzondere 
weekend en neem 
anderen mee!

GENEZINGSWEEKEND VRIJDAG 10 TOT EN MET ZONDAG 12 MAART 2017 

3 speciale dagen met de openbaring van de genezende 
kracht van Jezus Christus

• Vrijdag 10 maart 19:30 Genezingsdienst
• Zaterdag 11 maart 13:30 Kindergenezingsdienst
• Zondag 12 maart 10:00 Onderwijsdienst over genezing
• Zondag 12 maart 19:00 Genezingsdienst 

SPECIALE DIENST 
zondagavond 19 februari 19:00

Voor verlossing 
van depressies
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Je hebt in deze editie de boodschap kun-
nen lezen hoe mensen veranderd en innerlijk 
geheeld zijn, hoe wonderen gebeuren en hoe 
mensen weer hoop en een nieuwe kans krijgen. 
Als je gezegend bent door de boodschap en je 
wilt ons helpen, dan kan je dit doen door gebed 
en door financiële steun.

WIJ STELLEN JE HULP ZEER OP PRIJS.

Kijk voor alle info op:
www.wingsofhealing.nl/partners
IBAN nummer: NL91ABNA0551690399

Wil je meer informatie over hoe je ons kunt 
helpen: schrijf Evangelist Jan Zijlstra
Postbus 20 – 2350 AA Leiderdorp 
of bel: 071-3031260

HELP MEE  &  SPECIALE DIENSTEN

Ook jij kunt 
helpen om de 
boodschap, die 
levens kan 
veranderen, 
verder te brengen.

In al de diensten die wij 

houden zien wij dat door het 

alles vernieuwende Evangelie 

van Jezus Christus levens 

worden veranderd.

Wij prediken dat het Evangelie van Jezus 
Christus een kracht Gods is, tot behoud 
voor een ieder die gelooft. 
(Romeinen 1:16)

Help mee en steun ons met een 

eenmalige gift, of word Partner met 

een maandelijkse gift, zodat we de 

mens in nood kunnen bereiken.

http://www.wingsofhealing.nl/partners
http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=


Welkom in de diensten van de

  WINGS OF HEALING  
in Warmond - Holland

Veerpolder 6a  |  071-3031260 

De getuigenissen
van de wonderen 
van God

Hoe de oneindige 
kracht van Jezus 
wordt geopenbaard

De zegen die tijdens 
de dienst stroomt

https://www.google.nl/maps/place/Veerpolder+6A,+2361+KV+Warmond/@52.1880128,4.4963097,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5c6b4f8a59209:0xfdc77a19701cc08b!8m2!3d52.1880128!4d4.4984984
http://www.wingsofhealing.nl
http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=

