
Hoi beste lezer!       
  
Ik ben Winet Gootjes. Sinds 1981 getrouwd met Henk. We hebben       
van de Heere 5 dochters gekregen en ondertussen zijn er  
12 kleinkinderen bij gekomen. 
Vanaf 1982 t/m 1991 zijn we betrokken geweest bij  buitenlands  
trainings- en zendingswerk, waar we veel van hebben geleerd. 
Maar door de jaren heen heb ik ontdekt dat mijn gaven eerder 
liggen in herderschap dan in evangelisatie. 
Daarom ben ik een opleiding gaan volgen voor ChristenTherapeut, 
waarvoor ik in 2003 mijn diploma heb behaald.  
Sinds 2007 werk ik aan huis in mijn eigen Hulpverleningspraktijk, 
die ‘Samen sterker!’  heet en geef ik hulp aan mensen met psychologische, relationele  
en/of geestelijke problemen. Dus vandaar dat er ook een aantal psychologische studies, met 
als Basis het Woord van God, op de lijst staan. 
Het is altijd mijn verlangen geweest om dingen die me uit de Bijbel aanspraken, door te 
kunnen geven aan anderen.  
De lezingen zijn dan ook gericht op geloofsverdieping voor mensen die al wat langer op de 
weg zijn! 
Als je daarmee bezig bent, betekent dat steeds weer intensief onderzoek. En dat vind ik 
heerlijk om te doen!  Ik ben met elke lezing dan ook lang bezig in de voorbereiding. 
Onderwijs geeft de enorme verantwoording, dat alles wat je zegt moet overeenstemmen met 
de Bijbel. Ik houd van diep graven: Het serveren van ‘stevige biefstukken’, maar natuurlijk is 
er ook altijd een oproep in verwerkt voor die personen die de Heere Jezus nog niet als 
Redder en Heere hebben aangenomen! 
Mijn belangrijkste doel is, dat de luisteraars zullen groeien in wijsheid en kennis van de 
Heere Jezus en een hechtere relatie met Hem zullen krijgen door datgene wat ze horen. 
 
Kerst oratorium 
(Voor groepen die een bijzondere invulling voor de kerstviering willen!                                         
We gaan samen dmv vertelling, afgewisseld met zang en samenzang, door het Bijbelse 
verslag van de geboorte- van Zacharias tot de terugkeer uit Egypte na de vlucht voor koning 
Herodes.-  
De muziekstukken en tekst is eigen werk en we zingen de liedjes met z'n drieën, 1 man en 2 
vrouwen, meerstemmig en in verschillende muziekstijlen. 
We hebben dit al een aantal jaren uitgevoerd en het werd met veel enthousiasme 
ontvangen!) 
 
dagdeel- stevige studies 
Studie onderwerpen: 
-Identiteit (ik ben) 
-Muren van mijn hart 
-Bemoedigen is voor iedereen! 
 
Mijn evangelisatie onderwerpen (korter dan een half uur) zijn: 
-De deur door (aanschouwelijk en levendig mbv een echte deur) 
-Meester, réd!!   Mééster redt! (nav de bloedvloeiende vrouw en  ’t dochtertje v.Jaïrus ) 
 
 
 
 
 



 
Onderstaande studies zijn gemiddeld 1 uur: 
 
Omgaan met  rouw. 
Ik rouw...!   (Bemoediging voor hen die hun geliefde moesten verliezen, met korte 
interactie.) 
Ik zie jou...! (Hoe mensen die rouwen beter te kunnen steunen, met korte interactie.) 
 
 
Voor de ouderen: 
-Hij zal mijn uitgang en mijn ingang bewaren (ps.121) 
 
Geloofsopbouw: 
-De mens ziet aan wat voor ogen is (Je uiterlijk voor de Heere n.a.v.Esther) 
-Mooi voor Hem! (Je innerlijk voor de Heere  uit Spreuken 31) 
-Assertief, maar toch leuk! (Abigaïl ) 
-Zie, Ik kom spoedig! (Opb.3: 11a) Gods Plan door de eeuwen 
-Hou vast wat je hebt! (Opb.3:11b) Vervolg van Gods Plan door de eeuwen 
-Draagt elkaars lasten. 
-Tot lof van Gods heerlijkheid! (Ons levensdoel om Hem te verheerlijken en te danken.) 
-Een lieflijke geur (De Heere door de zondares gezalfd) Luc.7:36-50 
-Kapitein van mijn schuddende scheepje (Marcus 4:38-51) 
 
Onderwerpen op verzoek, mits tijdig aangegeven! 

Ik zie er naar uit je te ontmoeten tijdens één van mijn lezingen!  


