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Wie zijn wij? 

 
TGTM International NL-SU is een jonge, 
christelijke organisatie voor het 
emotioneel en geestelijk welzijn van 
verwonde of teruggevallen christenen en 
jeugdwerk. De visionair, en oprichter van 
deze internationale organisatie is apostel 
Michael Maijnard en is de motor achter de 
gehele opzet van deze organisatie op 
internationaal vlak.  
Apostel Cynthia is de medeoprichter van 
TGTM in Suriname en is de motor achter de 
gehele opzet van deze organisatie in 
Suriname. 
De doelen van deze organisatie zijn in het 
kort gezegd:   
1. jongvolwassenen te helpen hun 

identiteit in Christus (terug) te vinden 

en hun bestemming te leren kennen en 
te bereiken; 

2. leiders coachen en trainen en brengen 

tot herstel; 
3. omzien naar armen, weduwen en met 

name wezen om hen zowel financieel 

als geestelijk te kunnen ondersteunen; 
4. zielen winnen voor de Here, ze daarna 

herstellen, toerusten en uitzenden 

zodat zij vervolgens weer zielen 
kunnen winnen. (2 Timotheüs 2:2). 
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Activiteitenagenda 

Suriname: 

 Mei 2020 start Discipelschapschool 

 Oktober 2020 Conferentie 

Nederland: 

 Afronding DSS september 2020  

“God will not give you a dream unless He knows you have the talents, abilities and personality to 

complete it. His commands reveal the potential He gave you before you were born” 

- Myles Munroe - 

 

 

 



 

 

De laatste 
ontwikkelingen 
TGTM is in het afgelopen jaar gaan groeien 

van 3 divisies naar 11 divisies die onderdeel 
van TGTM Apostolisch Training centrum zijn 
n.l.: 

 
1. Mentoren en coachen van (sub)leiders, 

mentees en bedieningen nationaal en 

internationaal. 
2. Disicipelschaphuis Amsterdam Centrum 

(jongvolwassenen helpen hun identiteit in 

Christus (terug) te vinden en hun 
bestemming te leren kennen en te 
bereiken d.m.v. herstel te brengen. 

3. Discipelschap Amsterdam Osdorp. 
4. Disipelschaphuis Hoofddorp. 
5. Discipelschaphuis Den Haag. 

6. Livingroom Edition Amsterdam. 
7. DSS NL. 

8. Gebedshuis Amsterdam Osdorp 
(Voorbede, Questionnaire en pastoraal 
gebed). 

9. Man Arise (mannenbediening, het 
ontwikkelen van vaders en zonen Gods). 

10. Discipelschaphuis Suriname. 

11. LRE Youth With A Mission NL (wekelijkse 
celebration in huiselijke setting in de 
FLexBibliotheek, alle discipelschaphuizen 

NL komen wekelijks samen en houden 
dienst. Deze diensten worden 
gecoördineerd door YWAM). 

12. John 8:36 (Coachen en trainen van 
jonggehuwden en begeleiden door  
eventueel een questionnaire en pastorale 

gebedsbevrijding). 

 

 

 

    TGTM SU 

Wat hebben wij bereikt in de 
afgelopen periode? 

In Suriname zijn wij in februari gestart met de 

training “Emotioneel herstel”. Deze is speciaal 
aangepast aan en samengesteld voor de 
Surinaamse samenleving. Aan de hand van de 

7 wonderen van het kruis worden er gericht 
sessies georganiseerd voor bevrijding en 

herstel van ziel en geest. Zaken zoals 
vergeving, afwijzing, manipulatie, controle, 
aanklachten en andere dagelijkse 

problematiek komen in deze sessies aan de 
orde. 

Ervaringen Emotioneel Herstel 2019 

Anoniem: ”De meeste impact is dat ik gezien 
heb dat niets onmogelijk is voor God. Dat zelfs 
ouderlijke bindingen verbroken kunnen 
worden en dat wij plaatsvervangend kunnen 
optreden en mogen bidden. Verder dat er ook 
voor homofilie en drugsverslaving specifiek 
gebeden mag worden. Ik zal ervan uitgaan 
dat, zodra ik iets merk dat op een 
gebondenheid wijst, ik gelijk het woord van 
God zal toepassen. Tenslotte ben ik heel 
tevreden met deze training en heb ik er heel 
veel van geleerd. De drie uren zijn 
voorbijgevlogen.” 

 

Anoniem: ”Herkenning van de emotionele 
gebondenheid in mij heeft een grote impact 
op mij gehad. De getuigenissen van apostel 
Cynthia en de andere zuster hebben mij 
geraakt. It’s also my story. Het is belangrijk 
om getuigenissen te delen omdat het 
genezing en/of herstel kan brengen voor 
anderen. Ik zal wandelen in mijn overwinning 
en zoveel als mogelijk proberen de tekenen 
van emotionele gebondenheid te herkennen.” 



 

 

Biografie van ...  

Michael & Shirley Maijnard  
Oprichters TGTM Ministries 

Wij zijn Shirley en Michael Maijnard en maken 
deel uit van het leiderschap van TGTM 

Ministries. Het is onze passie en roeping om 
jonge mensen in de leeftijdscategorie van 18 

tot 35 jaar te trainen en toe te rusten, om hen 
zo hun ware identiteit en bestemming terug 
te laten vinden. Ik (Michael) ben de primus 
inter pares; de visionair, oprichter en pionier 
van TGTM Ministries International. Binnen 
TGTM ben ik verantwoordelijk voor het 

mentoren, coachen en trainen van alle leiders 
binnen onze stichtingen. Verder ben ik, samen 
met het complete team, verantwoordelijk voor 

de apostolische trainingscentra in Nederland 
en Suriname, De Living Room Edition 
(Amsterdam-West), pastorale bevrijding en 

counseling, church planting en missiewerk. 
Mijn vrouw Shirley is binnen TGTM 
verantwoordelijk voor het ondernemerschap 

en het Discipelschapshuis op de locatie in 

Amsterdam Centrum. 

Zowel Shirley als ikzelf zijn geroepen om mee 
te bouwen aan het Koninkrijk van God. Door 

gemeenten en bedieningen toe te rusten met 
kennis vanuit het Woord om waarlijk 
apostolische centra te zijn, is het onze missie 

om discipelen te maken die zowel nationaal 
als internationaal het evangelie zullen 

brengen. 

Persoonlijk houden wij van voorbede doen. 
Dit is voor ons de sleutel om dagelijks dichter 

bij God te komen en in Zijn aanwezigheid te 

verblijven. 

 

Cynthia Draaibaar  
Leider Apostolisch 
Trainingscentrum 
Suriname 
 
Ik ben Cynthia 

Draaibaar, getrouwd 
met Ricky Boёtius en 

samen zijn wij gezegend 

met drie mooie kinderen. Dagelijkse 
aanbidding maakt dat ik mij in het leven 
dichter bij God voel en maakt mijn roeping 

telkens weer zichtbaarder en helderder.  Sinds 
2004 zet ik mijzelf in met mijn 
dansschool Dance The Walls Down Ministries, 
waarmee ik mij richt op de ontwikkeling van 
het danstalent en het persoonlijke karakter 

van de jeugdigen in Suriname, met het 
Christendom als fundament. Ook ben ik ruim 
twintig jaar de dansleider geweest in 

gemeente Bribi. 
Naast deze dansschool en andere 
dansactiviteiten zet ik ook mijn andere gaven 

op internationaal vlak in, ter opbouw van het 
volk. Zo ben ik in Suriname ook de pionier van 
het Eagles International Institute (Dallas, 

Texas, USA) en ben ik pionier van vele 
worship-bedieningen. 
 

Bij The Global Tent Maker Ministries zet 
ik mij in Suriname in om ook hier 
apostolische trainingscentra te 

realiseren, zodat wij ook hier de 
jongvolwassenen hun identiteit in 

Christus te kunnen helpen vinden. 

 



 

 

TGTM-NL Youth With A 
Mission  

De jongeren in Nederland hebben één keer 

per maand hun eigen dienst. De gehele dienst 

wordt door hen voorbereid. Hier worden ze 

geactiveerd en vrijgezet om te wandelen in 

hun roeping. Bevrijding, bediening en 

overgave is een machtig deel van deze 

jongerendiensten. Het thema van de eerste 

YWAM was “Focus op je connectie met God”. 

In de aanloop naar de dienst hebben de 

jongeren zichzelf geestelijk goed voorbereid 

om te dienen. De eenheid tijdens de 

voorbereiding van de dienst was net zo 

belangrijk als de dienst zelf. Iedereen had een 

onderdeel waar die goed in is en wat God 

gebruikt. Er was enthousiasme en een 

gezonde nieuwsgierigheid. De eerste spreker 

getuigde hoe zij door een erg moeilijke 

periode gaat en overeind blijft doordat God 

met haar en haar gezin is op een 

wonderbaarlijke wijze. De tweede spreker 

vertelde over de urgentie om vervuld te 

blijven van de Heilige Geest, omdat wij nog 

zoveel mensen in ons leven moeten helpen, 

zoals Jezus Christus dat deed. Na het woord 

was er gelegenheid voor gebed waarbij God 

de jongeren en ouderen activeerde om voor 

elkaar te bidden. Een persoon werd genezen 

van pijn, een ander werd bevrijd en vervuld 

van de Heilige Geest. Wat zo mooi was, is dat 

de ouderen totaal niet betweterig waren maar 

juist nederig. Ik denk dat wij als jongeren 

versteld stonden van hoe groot God is en van 

wat Hij door ons had gedaan. Na de dienst 

was er fellowship met wat drankjes.

Dance The Walls Down Ministries is opgericht op 
4 december 2014 door apostel Cynthia Boetius-

Draaibaar. Op grond van Mattheüs 28:19-20 
willen wij de dansers bewust maken van het feit 
dat zij niet alleen geroepen zijn om te dansen voor 

het aangezicht des Heren, maar dat wij de dans 
als instrument kunnen gebruiken om het 
evangelie van Christus te verkondigen aan hen die 

verloren dreigen te gaan. Daarnaast is de dans 
zeker wel een zeer fijne manier om God te 
aanbidden, te danken en te lofprijzen. 

In Johannes 4:23,24 praat Jezus over hetgeen de 
Vader zoekt in ons: 
“Maar de ure komt en is nu, dat waarachtige 
aanbidders de vader aanbidden zullen in geest en 
in waarheid: want de Vader zoekt zulke 

aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, 
moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid.”                                                                                                
 
Door middel van dans kunnen wij God ook 
aanbidden. God wil herstel brengen in de dans. 

Ballet is het fundament voor verschillende 
dansstijlen! Daarom leren wij onze studenten de 
basis van ballet en de terminologie, zowel aan de 

barre, in het Centre en in de zaal. Deze lessen zijn 
bedoeld om kracht, vertrouwen, balans en 
flexibiliteit te ontwikkelen.  

Terwijl dit fundament de studenten wordt geleerd, 
wordt er ook tijd besteed aan de toerusting vanuit 
Gods woord. Onze creatieve aanbidding is een 

combinatie van ballet en jazz, met expressieve 
bewegingen die een verhaal uitbeelden dat is 
geïnspireerd door de muziek.  



 

 

Verder biedt de Glorify God In Arts Dance Studio 
de mogelijkheid om ervaring op te doen in diverse 

dansstijlen.  
 

TGTM-DWDM Worship Center 

In januari startte TGTM-DWDM het “Worship 
Centre” deze visie gaf de Here jaren terug aan 

Apostel Cynthia en is eveneens gegeven aan het 
hart van Apostel Michael daardoor is er een 

samenwerking ontstaan. De visie van het Worship 
centre wordt door beide bedieningen gedragen en 
uitgezet. De missie is om een platform van lofprijs 

en aanbidding te vormen ter eer en glorie van 
God. De missie wordt gedragen vanuit Dance The 
Walls Down Ministries.  

 

Lopen in mijn bestemming 

Danslessen in Wageningen  

Op 14 maart 2020 ben ik van start gegaan met 
danslessen in gemeente Het Nieuwe Verbond te 
Wageningen in het district Nickerie. Pastor van 

Ommeren heeft mij in februari benaderd om de 
jongeren aldaar te trainen. Dit was op het juiste 
moment, omdat ik in die periode mij weer zou 

inschrijven voor lessen in het Frans. Toen hij me 

vroeg, wist ik dat het de tijd ervoor was.  

Ik ben blij dat ik een bijdrage mag leveren aan de 
verdere ontwikkeling van de talenten van de 
jongeren. Pastor van Ommeren benaderde mij, 

omdat ik afkomstig ben uit Wageningen en 
bekend ben bij de jongeren. Als teacher bij Dance 
The Walls Down Ministries heb ik door God’s 

genade een goed fundament kunnen opbouwen.  

 

Van mijn voorganger, dhr. R. Ramdhari en apostel 
Cynthia Draaibaar van DWDM, heb ik de zegen 

gehad om dit werk te doen.  

De jongeren zijn zeer enthousiast en talentvol. De 
groep bestond uit kinderen, tieners en een 

leerkracht. Ik heb hen eerst onderricht gegeven 
over dans uit het Woord waarna ik mijn 
dansgetuigenis heb gedeeld. We hebben samen 

een dans geoefend en gefilmd, zodat de dansers 
gedurende mijn afwezigheid kunnen oefenen. De 
volgende dag mochten wij bedienen door middel 

van “lead and follow”. De voorganger, zijn 
echtgenote en overige gemeenteleden vonden het 
geweldig dat wij na één oefendag reeds konden 
bedienen. Na de samenkomst hebben nog meer 

dansers zich aangemeld.  

Wij bidden dat de COVID-19-pandemie gauw tot 

het verleden mag behoren, zodat wij op 11 april 
2020 wederom kunnen trainen. De jongeren 
willen de lessen eerder volgen, maar ik kan slechts 

één keer per maand afreizen naar Wageningen.  

Naomi Bonté   

 

 

 



 

 

Dansworkshop Stichting RIYOS  

Op Dinsdag 10 maart 2020 hebben enkele leden 
van Chosen One (onderdeel van DWDM) een 
bezoek gebracht aan Stichting RIYOS. Deze 

stichting vangt kinderen op variërend in de leeftijd 

van 0 t/m 16 jaar.  

Het doel van dit bezoek was om de kinderen 
kennis te laten maken met het dansen voor de 
Heer met als focus de dansstijl Afro/Afrikaans. We 

hebben eerst een kennismakingspel gedaan, 
vervolgens opgewarmd en ook voorbeelden van 
andere dansstijlen behandeld zoals ballet en 

modern. Vervolgens hebben wij hen een korte 
choreografie geleerd op het lied I’m a Miracle van 
Ada. We hebben samen met de kinderen een 

ontzettend leuke tijd gehad. Het is altijd een 
zegening als de talenten gebruikt worden ter 

opbouw van anderen. Het is de bedoeling dat dit 
project voortgezet zal 
worden. De kinderen 

zullen andere 
stijlen geleerd 
worden, 

waardoor zij 
die 
geroepen 

zijn kunnen 
groeien in 
hun 

dansbediening.  

 

Getuigenissen TGTM NL 
 

 
Ik ben SR, sinds 2017 gered 
van ziekte, geestelijke 

kwellingen, een uitzichtloos 
leven wat de dood voortbracht 
en op weg naar mijn eeuwige 

belofte gekregen van onze 
Vader. 
Jarenlang met gebondenheid, 

verwarring en de dood 
geleefd. Ondanks ik destijds 
dacht het juiste te doen in het 
leven en ik zonder goede 

vrucht bleef zitten, begrijp ik 
pas sinds mijn bekering beter 
hoe God ons graag écht ziet en 

ons wil laten leven.  
 
 

Wat ik heb mogen leren sinds 

ik bekeerd ben en leef als 
Christen, is dat ‘het leven’ niet 
vanzelfsprekend is en je 

daadkrachtig en moedig mag 
zijn om het leven over jezelf uit 
te spreken. Mijn relatie met 

God maakt dat ik mijzelf niet 
meer wegcijfer en het met 
vertrouwen door Zijn eeuwige 

liefde terug heb in mijzelf. Ik 
wankel niet en mag altijd 
terugvallen op Zijn belofte, dit 

geeft mij dagelijks voeding om 
in iedere situatie Zijn blik of 
visie te zoeken en het juiste 

proberen te doen   vanuit de 
liefde; dit geeft mij veel rust en 
vertrouwen. Veel heb ik mogen 
loslaten, zoals wantrouwen, 

onzekerheid, angst, woede, 
eenzaamheid en verdriet en ik 
kon een hoop vergeven 

inclusief mijzelf. 
 

Sinds ik door de Vader 

gekozen ben en het pad van 
verlichting op mag, krijg ik 
meer van wat ‘het leven’ écht 

inhoudt in mijn leven en ik ben 
hier enorm dankbaar voor. De 
weg naar God brengt vrijheid 

en verlossing van veel dingen 
waar de wereld mij mee kon 
bezighouden. Er leeft 

rechtvaardigheid in mijn hart 
voort en ik kan zonder rancune 
of afwijzing nu mijn licht 

doorgeven of zelf beleven, 
omdat ik dit door Zijn liefde 
mag doen. Blij dat ik niet alleen 

mag profiteren van al het 
moois wat er in mijn leven 
gebeurt, maar ook dat het zo 
zichtbaar is voor velen om mij 

heen. Het ‘leven met God’ 
speelt weer op en dit geeft mij 
nog meer kracht om sterk te 

staan in mijn geloof. 
Wij zijn niet meer alleen. 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

Hoi, ik ben EM. Jezus Christus 
heeft mij vorig jaar bevrijd van 
een vergeldingsvloek doordat 

ik jaren onvergevingsgezind 
was. Hij gaf mij de kracht om 
wrok los te laten, iets wat ik 

onmogelijk vond. En nu maakt 
Hij een gebroken ziel steeds 
meer heel. Door de jaren heen 

heeft Hij mij laten zien dat Hij 
trouw is, zelfs wanneer ik dat 
niet geloof. Wat Hij belooft is 

waar. Zelfs wanneer je het niet 
ziet zitten; hou je vast aan Zijn 
belofte: “nooit zal Ik u afvallen, 
nooit zal Ik u verlaten” 
(Hebreeën 13:5). 
 

 

Dag iedereen, 

Mijn naam is CR 😌.  

Ik ben een kind van de 

allerhoogste God. Ik ben 
geliefd, bekwaam, grappig, vrij 
en moedig.  

Ik ben feitelijk met het geloof 
opgegroeid en toch heb ik 

jaren in geestelijke 
gebondenheid geleefd, zonder 
dat ik het wist. 

In 2019 heb ik mij aangesloten 
bij TGTM en is het proces van 
verschoning gestart. Ik heb 

afwijzing, pijn, verdriet, 
boosheid, bitterheid, 
onreinheid, controle, 

dwangmatigheid, manipulatie, 
perfectionisme en trots. Ik kan 
nu zeggen dat ik waarlijk vrij 

ben in Christus. Zelfs als de 
vijand mij aanklaagt en chaos 
probeert te creëren, weet ik 
dat ik mijn vonnis heb en daar 

kan hij niets aan veranderen. 
Elke negatieve gedachte leg ik 
naast mij, omdat mijn denken 

en al wat ik ben, vernieuwd 
zijn door de Heilige Geest. 
Vrijkomen heeft mij alles 

gekost. Het is dagelijks een 
bewuste keus maken om niet 
meer voor mezelf te willen 

leven. Het is niet makkelijk, 
maar wat de Heer nu voor mij 
doet en nog zal doen is van 

eeuwigheidswaarde. 
 
 

 
 

“Jezus zag hen aan en 
zeide: Bij mensen is het 

onmogelijk, maar niet bij 
God; want alle dingen zijn 

mogelijk bij God.” 

Marcus 10:27 | NBG 

 
 
 

Bemoediging van 
TGTM SU 

 
Hi, mijn naam is Sekina 
Uiterloo en ik ben God's 
Original Design. Ik heb al 
geruime tijd een relatie met 
God en heb door de jaren heen 

Zijn grote liefde en genade 
voor mij mogen ervaren als 
Zijn geliefde dochter. In 2019 

heeft de Here mij op 
bijzondere wijze emotioneel 
genezen van alle verborgen 

pijnen uit het verleden, mij 
vrijgezet van elke 
gebondenheid en mijn denken 

vernieuwd. Nu mag ik echt 
genieten van de vrijheid en 
waarheid die Jezus Christus 
ons heeft geschonken door het 

offer aan het Kruis en gaan 
wandelen in mijn bestemming. 
Geef nooit op, verstop je 

verleden niet maar deal ermee 
en wordt hersteld en 
vernieuwd door de liefde van 

God. Blessings!  
Johannes 8:36 “Wanneer dan 
de Zoon u vrijgemaakt heeft, 
zult gij werkelijk vrij zijn.”  
 
 

 
 
 

 
 

https://dailyverses.net/nl/marcus/10/27/nbg
https://dailyverses.net/nl/bijbelvertalingen/nbg


 

 

 
Ik ben Le-Ann Moesnadi.  

Ik ben dankbaar dat ik de Here 
vanaf mijn jongelingsjaren 
mag dienen en dat ik reeds 8 
jaren voor Hem mag dansen.    

“Heb Ik u niet geboden: wees 
sterk en moedig? Sidder niet 
en word niet verschrikt, want 
de HERE, uw God, is met u, 
overal waar gij gaat.” 
~ Jozua 1:9 
 
Al gaat u door zoveel situaties 

heen, blijf op God vertrouwen 
en Hij zal u de weg wijzen en 
verlossen, want Hij is altijd met 

u.  
 
“Looft de Here, want Hij is 
goed, want zijn 
goedertierenheid is tot in 
eeuwigheid. Dat de verlosten 
des Heren zo spreken, die Hij 

de macht van de tegenstander 
heeft verlost.  
~ Psalm 107:1-2 
 
Blijf voor de Here dansen en 

laat geen enkele situatie u 
ontmoedigen. 

 

 

 

 

 

Verjaardagen! 

16 maart 1961: Br. Arnold 

22 maart 1980: Zr. Pamela 

21 april 1972: Zr. Zephalinda 

Gefeliciteerd!! U wordt gezegend met Psalm 21:3  

“Zijn hartewens hebt Gij hem geschonken, 

de begeerte van zijn lippen hebt Gij niet geweigerd. 
 

 
Website: www.tgtm.org  

 
Contact: 

 
Email: info@tgtm.org     

 NL: 0611190446  

SU: (597)8668485 

 

http://www.tgtm.org/
mailto:info@tgtm.org

