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W., D. D.W. zat helemaal in de drugswereld en pleegde enkele overvallen om aan drugs te komen. In twee weken kwam
hij van zijn verslaving af.

Waesberghe, Florent. Florent Waesberghe (schuilnaam) worstelt met zijn agressief karakter. Zijn vrouw kan het niet
meer aan en dreigt met scheiding. De criminaliteit ligt op de loer als een vroegere kameraad hem een verleidelijk aanbod
doet. Florent belandt in een crisis en smeekt God om hulp. Daarna ontmoet hij een man en een vrouw die hem
bijzondere dingen vertellen.

Waesberghe, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne Waesberghe (schuilnaam) is zwanger als ze een ongeluk meemaakt. Iemand
vertelt haar man een wonderlijke droom over haar ongeboren kind. De arts is verbaasd over de nieuwe
onderzoeksresulaten.

Water, Andre van de ~. Het huwelijk van André van de Water dreigde op de klippen te lopen.

Wiltjer, Elle. Elle Wiltjer was 26 jaar Jehovah's Getuige, waarvan 5 jaar als gemeente-opziener.

Wiltjer, Hennie. Hennie Wiltjer groeide op in een gezin van Jehovah's Getuigen. Op school werd ze gestraft en
gekleineerd. Ze trouwt en kort na de geboorte van hun derde kind overlijdt haar eerste man. Omdat de Getuigen
bloedtransfusie afwijzen, had Hennie veel zorg om haar kind dat zonder bloedtransfusie geopereerd moest worden.
In 1972 verandert ze geestelijk doordat ze in haar hart beseft dat Jezus ook voor haar zonden is gestorven. De huisarts
adviseert haar contact met een andere geloofsrichting te zoeken. Uiteindelijk maakt ze zich los van de Jehovah's
Getuigen.

Wouters, Demi. De 13-jarige Demi Wouters (schuilnaam) verhaalt hoe ze gefascineerd raakte door hekserij. Een vriend
en haar ouders tonen zich bezorgd. Demi vertelt hoe ze veranderde.

Wurmbrand, Sabina, gestorven in 2000, leefde onder de terreur van de communistische dictatuur in Roemenie. Ze
verrichtte dwangarbeid en lag op zekere dag op sterven. Een bijzondere aanraking richtte haar echter op.

http://www.keerpunt.net

Powered by Joomla!

Gegenereerd op: 15 October, 2018, 19:59

