
Huis van herstel, bemoediging en gebed

Bijpraten
Wij willen jullie graag kort
bijpraten over Heerlijkvrij.

15 jaar geleden sprak God toen ik
(Piet) op weg was naar mijn werk
de woorden: “bevrijd in Jezus
naam”. Dit woord kwam in mijn
hart binnen en ik wist: hier moet
ik wat mee.

12 jaar geleden, bij de start van
Heerlijkvrij, had ik nog geen idee
wat er zou komen maar nu is er
veel meer duidelijk. Ik mag op diep
innerlijk niveau namens Jezus
bevrijding uitspreken.

Die naam JEZUS heeft nog niets
aan kracht verloren maar is nog
steeds de kracht tot behoud,
genezing en herstel. Prachtig dat
de Geest die op Jezus rustte nu op
ons rust en wij mogen uitstappen
in de dingen die Jezus ook deed.
Zo wordt het Koninkrijk van de
Vader zichtbaar bij het werk van
Heerlijkvrij!

I’am amazed by You Lord!

Erfenis Heerlijkvrij
Wij hebben de afgelopen jaren
veel geleerd en dragen dat graag
over aan individuen en groepen.
In 2019 gaven wij een
groepstraining van 3 avonden over
het werk van Heerlijkvrij.
In 2022 hebben wij iemand
getraind in de Heerlijkvrij aanpak.
Begin 2023 gaan we deze aanpak
aan een andere hulpverleenster
doorgeven.
Mocht jij iemand weten of zelf
interesse hebben voor een
groeps- of individuele training,
neem dan contact met ons op.

HOE KOM IK ER UIT?
Ik gebruik al een tijdje google maps als route
planner. Nu komt het wel eens voor dat ik
eigenwijs ben en tijdens een autorit mijn
eigen route neem. De vriendelijke
vrouwelijke stem zegt dan: keer om/ga terug.

Ik heb de indruk dat God in deze tijd mensen
oproept om terug te keren. Keer terug! Ik zie
gebeuren dat als mensen terugkeren ze tot
leven komen.

Terugkeren?
In de Bijbel lezen we over een volk dat terug
mocht keren, vanuit het land Babel terug
naar Israel.

Dit is echter een beroofd en uitgeplunderd volk;
vastgebonden in holen zitten zij allen,
opgesloten in gevangenissen. Zij zijn een prooi
geworden, en niemand redt; een buit geworden,
en niemand zegt: Geef terug! Jesaja 42:22

God heeft Zijn volk in ballingschap laten
voeren. Zij vertrouwden God niet. Zij kozen
voor een eigenwijs “ik bepaal het zelf wel”
leven.

In onze tijd leven veel mensen in
ballingschap. Ze zijn verwond door het leven
en vluchten weg naar een zelfgekozen plek
van eenzaamheid en verlatenheid tot
uiteindelijk het leven geen zin meer heeft.
Om de pijn te verdoven worden verslavende
middelen gebruikt.
Het ontbreekt daar aan connectie met het
leven en mensen. In deze zelfgezochte
gevangenis is God niet te vinden. En dan zegt
God: niemand zegt Geef terug!
Wij mogen onze mond open doen en zeggen
GEEF TERUG! Ik maak je los uit het land van
eenzaamheid en verlatenheid en roep je naar
het land van de levenden en vraag aan God
om dat voor jou bekende vluchtgebied af te
sluiten. In het land van de levenden is licht en
leven en daar kom jij tot je doel.

Welkom thuis!

Gesprek bij Heerlijkvrij
Wij kijken terug op een bijzonder
jaar. Wat mooi om een divers
palet aan hulpvragers te kunnen
helpen door gesprekken en
gebed. God werkt op een
krachtige wijze door ons heen op
het gebied van innerlijk herstel.
Het is God die bevrijd van
trauma’s, destructieve patronen,
burnout, angsten etc.

In de Bijbel staat: als de Zoon je
vrijmaakt dan zal je werkelijk vrij
zijn.

In 2022 hebben we weer vele
honderden gesprekken gehad.

Wij kunnen niet inhoudelijk over
ons werk vertellen. Iemand zei
kortgeleden tegen ons: wij zien
jullie impact en horen hier
regelmatig over. Heerlijkvrij
werkt in het verborgene om de
bruid van Jezus te helen en toe te
rusten.

Themadagen
Op zaterdag 29 oktober 2022
organiseerde Heerlijkvrij voor de
derde keer een druk bezochte
themadag, dit keer was het
thema: Stressfree living.

Wij bespreken het thema vanuit
de bijbel en de dagelijkse praktijk.

Wat gebeurt er toch veel op zo’n
dag in Gods aanwezigheid. Wij
horen en zien wat het bij de
deelnemers doet. Deze dagen zijn
echt levensveranderend!



Gebedsavonden
Wij zien altijd weer uit naar de Woord en Kracht
gebedsavonden die wij 2 wekelijks organiseren in een
verbouwde boerenstal. Heerlijk om zonder plan naar zo’n
avond toe te gaan en te zien wat God in Zijn agenda heeft
staan. Het hele jaar kwamen veel bezoekers naar deze
avonden toe. Wij houden ervan om mensen te activeren om
mee te bewegen met Gods Geest. De veilige setting op deze
avonden zijn daar geschikt voor. Je bent welkom om te
ontvangen en als je een profetisch woord of een gebed voor
iemand hebt wordt je uitgenodigd om mee te doen.

Buiten de deur dienen
Wij hebben gemerkt dat het heel belangrijk en Gods
bedoeling is om samen met andere bedieningen op te
trekken om zo elkaar te versterken.
Psalm 133 Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat
broeders ook eensgezind samenwonen....want daar
gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in
eeuwigheid.

 Piet heeft op zondag in diverse kerkelijk gemeenten
gesproken

 Wij hebben diverse bedieningen ondersteund zoals
Operatie Mobilisatie, I am Loved, Vrij Zijn en het Taste
and See team

 Piet draait al vele jaren mee met het Prayer station
team in Bodegraven

Ook in de toekomst zijn wij beschikbaar om te dienen.

 wil je een Themadag organiseren in je gemeente of
 wil je begeleiding bij het opzetten van gebedsavonden of
 zoek je een spreker voor een zondag, huisgroep of

studieavond
Neem dan contact op met Heerlijkvrij.

Gebed
Wij horen regelmatig mensen zeggen: wij bidden voor jullie.
Dank jullie wel voor al de gebeden.
Wij hebben niet alleen te strijden tegen vlees en bloed maar
ook tegen machten en krachten etc. Dat merken wij ook als
wij in gesprek zijn met hulpvragers.
Wij vragen jullie gebed voor wijsheid, inzicht, geduld en
moed bij ons werk. Ook voor bescherming voor ons en
onze kinderen en kleinkinderen. God is een verhoorder!

2023
Nieuwe wijn in nieuwe zakken. Wat heb ik deze uitspraak
de laatste tijd vaak gehoord. Wij staan er klaar voor om
dragers te zijn van dat nieuwe wat er altijd in God is.
Benieuwd en vol verwachting stappen wij het nieuwe jaar in
om te ontdekken wat God voor Heerlijkvrij heeft. Nu wij
steeds meer in de weekenden actief zijn plannen wij op de
maandag geen gesprekken meer.

Ook in 2023 zijn wij beschikbaar om de Bruid te dienen, in
binnen- en buitenland, bij ons thuis en daar buiten. Zo
hebben we bv weer gebedsavonden en themadagen op de
planning staan. Op de website van Heerlijkvrij vindt je meer
informatie.

Bijdragen aan werk Heerlijkvrij
Dank jullie wel voor de financiële ondersteuning van de
Stichting Heerlijkvrij! De Heerlijkvrij vrienden maken het
mogelijk dat wij onze tijd volledig kunnen gebruiken voor de
roeping die God ons gaf!

Wij bieden alles wat wij doen gratis aan, wij vinden het
belangrijk dat iedereen er gebruik van kan maken zonder
financiële drempel. Wel vragen aan iedere hulpvrager een
vrijwillige bijdrage aan onze stichting.

Dit jaar hebben we wat extra uitgaven gedaan. Zo moest er
een nieuwe computer worden aangeschaft en waren de
autokosten, door meer activiteiten buiten de deur, hoger
dan gepland. Wij vragen je vrijmoedig om ons werk te
zegenen met een gift.

Tot slot
Geliefde familie, vrienden en bekenden,

Een welgemeende groet van ons in een roerige tijd.
Jezus zegent ons met blijvende vrede en kracht van Hem
door Zijn Geest.
Open je hart maar
voor deze vrede en
kracht, dan kun je vol
van HEM van
betekenis zijn in het
nieuwe jaar dat voor
ons ligt!

Gods rijke zegen en
shalom! Piet en Marleen Hildering

GEGEVENS STICHTING HEERLIJKVRIJ
Adres: Hof van Spreij 9, 2471 BB Zwammerdam Rekeningnummer: NL38 INGB 0004 8938 59
e-mail: info@heerlijkvrij.nl telefoon: 0172-438208 / 06-26100201 internet: www.heerlijkvrij.nl
Deze stichting maakt het werk van Heerlijkvrij mogelijk.
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