
Conferentie 
Herstel en 
genezing

Getuigenissen



Wat vond je van de 
conferentie?

Een levens veranderende 
ervaring door inzicht en 
openbaring, en bovenal 
diepgaande genezing!

Heel warm, ontspannen 
en liefdevol.

Intens, bemoedigend. Zo blij 
dat alles in het Nederlands 

was. Fijn om naar te luisteren.

Top! Veel geleerd en ontdekt 
waar sommig / meeste gedrag 
vandaan komt en waarom het 

zo was gegaan.

Ik heb mooie openbaringen 
gehad. Daar ben ik heel 

dankbaar voor.



Wat vond je van de 
conferentie?

Ik vind het geweldig dat Coen, 
Carin en het team deze ware 
oplossing zo doorgeven aan 

anderen!

Goed, er zouden meer 
van in Nl. moeten zijn.

Fijn, goed en veel info die we 
ook goed kunnen gebruiken 

bij bevrijdingspastoraat.

Heel f ijn. Geen suggestie of 
manipulatie. Rust, vrijheid 
voor autonome relatie met 
Jezus. Liefdevol en Bijbels.

Veilig door goede afspraken 
en instructies. 

Respect voor grenzen.



Wat vond je van de 
conferentie?

Groot vertrouwen in God in 
het gebedsdeel, waardoor 

alle eer naar God gaat. Bidders: er is 
fijngevoeligheid.

Echt een plaats om anderen 
naar toe te sturen.



Waarin heb je genezing 
ontvangen?

Zijn rust en vrede heb ik ervaren. 
Jezus pakte me op en hield me in 
Zijn armen. Veilig en geborgen. 

Geen razernij meer!

Dat de angst weg is.

Gebed bij de geboorte raakte 
me enorm. Ik ben te vroeg 

geboren, maar Jezus gaf me 
alle tijd. Hij had geduld!

God gaf me letterlijk lucht / 
adem. Later ook gevoel van 

geborgen zijn, veil ig, 
behaaglijk.

Dat God er altijd is en dat we 
nooit alleen zijn.



Waarin heb je genezing 
ontvangen?

Wrok, teleurstelling en 
verlatenheid zijn weg. Vergeving, 
vrijheid en liefde zijn er voor in 

de plaats gekomen.

In angst een mooie 
eerste stap gezet.

Rust.

Vrede die boven het verstand 
gaat.

Ik sliep altijd rusteloos. God 
mij heeft mij genezen en een 

nacht vol rust gegeven!

Jezus leert me genieten van 
uitproberen. Hij herstelt de 

gezonde ontwikkeling.



Wat zou je aan anderen 
willen vertellen?

Jezus heeft je zo lief en wil je 
bevrijden van alles wat je belast! Het is een opschonen 

van je leven.

Om deel te nemen aan de 
conferentie.

Ga er heen. 
Het is zo veilig en duidelijk 
en ze brengen je bij Jezus.

Dat God wil herstellen. Hij 
weet wat nodig is en waar ‘t 

mis is gegaan.



Wat zou je aan anderen 
willen vertellen?

Dat Jezus echt de kern van je 
probleem kan openbaren en dat 
waar faalangsttrainingen niet bij 

kunnen, Jezus dat wel kan.

Hoe helend deze 
conferentie is.

Dat God, hoe oud je ook bent 
altijd genezing kan geven.

God kan genezen waar 
mensen niet bij kunnen 
komen. Het is mogelijk!

Zoek de Heer onze Vader en 
je zal Hem vinden!



Wat zou je aan anderen 
willen vertellen?

Dat deze conferentie een prachtige, 
integere manier is om genezing en 
herstel te vinden over dingen die 

alleen de Heilige Geest duidelijk kan 
maken.

Hoe helend deze 
conferentie is.

Dat Jezus kan genezen, heel 
diep van binnen en dat Hij 

dieper kan gaan dan de beste 
psychiater.

Ga er heen! Het is een soort 
APK beurt. Heer, zit er nog 

wat?

Fijne atmosfeer van de 
schoonmaak, catering, 

inschrijving en boekenstand: 
allen even vriendelijk!


