De namen zijn om privacy redenen veranderd. Hieronder slechts enkele reacties. Ik heb honderden reacties ontvangen.
Fien
Ik wil je al een tijdje bedanken voor het werk dat je doet. Jouw mail gaf me de kracht om een paar moeilijke stappen te
maken in mijn groeiproces. Stappen die anders misschien nog een tijd op zich hadden laten wachten. Ik ben er echt heel blij
mee dat het hierdoor in een wat snellere stroom is geraakt. Bedankt.
Mieke
Wat een mooie uitzending van Geloof, en een hoop liefde! Een grote pluim voor de EO dat ze dit gevoelige onderwerp
durven aan te snijden, op een mooie en respectvolle manier. Ik hoop en bid dat het zal doorwerken in vele levens van
Christenen, zodat jouw missie een groot positief effect zal hebben
Henk
In de afgelopen tijd heb ik verschillende mensen, waaronder enkelen die werkzaam zijn in de pastorale zorg, op het bestaan
de van Passiecoach/Liefdestuin gewezen. Daarnaast ook enkele jongeren die worstelen met (hun eigen) seksualiteit
geadviseerd je websites te bezoeken i.p.v. allerlei porno-sites.
In ieder geval wil ik mijn erkentelijkheid en waardering hierbij aan jullie doorgeven waarop jullie dit -blijkbaar voor velen
nog steeds beladen onderwerp- vanuit Bijbelsperspectief benaderen en op de website beschrijven, dit is
inderdaad baanbrekend maar zeker alle inzet meer dan waard voor iedereen die juist op seksueel gebied wil proberen te
leven zoals God het aan de mens heeft geschonken!
Kees
Ik ben vermoedelijk een van die vele voorgangers, geestelijke leiders, die het niet kan laten om bijna dagelijks even porno te
kijken. In de eenzaamheid van mijn kantoor is dat gemakkelijk. Wat een verschrikkelijke strijd! Bij wie kan ik, zonder
consequenties, mijn verhaal kwijt en hulp krijgen? Als ik het aan mijn vrouw vertel is onze seksuele relatie voorgoed voorbij.
Aan een medeleider opbiechten durf ik niet, want kan hij de last van mijn informatie dragen? Totdat je niet meer verder
kunt en De Passiecoach Nederland ontmoet. Marc kent als voormalig geestelijke leider de klappen van de zweep, de
eenzaamheid van het leiderschap en het spanningsveld van mijn probleem. Ik kan niet uitleggen hoe blij ik ben. Ik heb
gewoon alles verteld aan Marc, verder aan niemand. Als ik dat doe gaat alles kapot! Nu zijn we bezig met een bijzondere
manier van aanpak. Ik zie weer toekomst en durf weer voluit te preken.
Bert
Jouw website was voor ons een hele openbaring. We zijn inmiddels heel wat jaren gelukkig getrouwd, maar jouw visie over
het genieten van onze seksuele gevoelens heeft ons erg aangesproken. We gaan er dan ook zeker gebruik van maken.

Henk
Eindelijk. Ik vind het ongelooflijk fijn om als alleenstaande christen eindelijk een Pastor te treffen die echt heel eerlijk
verteld dat ook singel mensen mogen genieten van seks zonder angst. Jammer dat u er 40 jaar geleden nog niet was. Dat
zou mij veel schuldgevoelens en tijdelijke verwijdering van God voorkomen kunnen worden. Heel hartelijk dank, deze site
zou in kerkbladen moeten worden afgedrukt.
Ted en Ellen
Toen een van ons in de krant een stuk las over de liefdestuin, de webshop voor erotische artikelen zonder pornografische
plaatjes, hebben we daar eens op gekeken. Mede omdat ik (Ted) verslaafd ben geweest aan pornografie.
Naast de verslaving aan pornografie waar ik inmiddels vrij van ben heb ik een fetisj. Ik heb dit met veel moed in een vroeg
stadium van onze relatie aan Ellen kunnen vertellen. Gelukkig toont ze veel begrip. Vanuit onze Christelijke achtergrond
wisten we niet hoe hiermee om te gaan. Wel hebben we de fetisj altijd bespreekbaar gehouden, omdat het voor mij toch
een seksuele prikkel is. Toen we via de website van de liefdestuin terecht kwamen op de website van De Passiecoach
Nederland ging er toch bij mij wat knagen. Wij hebben daarom contact opgenomen met Marc.
Marc was heel open en benaderde mijn fetisj op een serieuze en diepagaande wijze. Marc heeft mij en Ellen in een sessie
van twee uur een heel stuk wijzer gemaakt en ons uitgelegd dat mijn fetisj prima is in te passen in onze seksuele relatie, ook
in combinatie met het Christelijk geloof. Vol vertrouwen en met een gerust hart zijn we nu aan het experimenteren op basis
van duidelijke afspraken die we hebben gemaakt. Marc, nogmaals enorm bedankt voor je hulp! Moge God je zegenen in je
werk.
John
Graag willen wij onze waardering uitspreken over Liefdestuin en de afhandeling. Wij hebben het pakket ontvangen en alles
klopte netjes. Uw website en de toegevoegde papieren bij de bestelling laten zien dat u op een christelijk verantwoorde
wijze om wilt gaan met seksualiteit en het niet wilt doen zoals u op uw site schrijft: “De pornoindustrie doet een beroep op
je primitieve onderbuik gevoelens met als doel uiteindelijk veel geld te verdienen.” Wij zijn blij dat we een artikel over uw
winkel in de Eva hebben gelezen. Zo hebben we een bewuste keuze kunnen maken om uw concept te
ondersteunen. Hartelijk dank, John.
Veel seksuele armoede
Marloes. Toen ik pas tot geloof kwam en betrokken raakte bij een kerk ben ik er vrij snel ook weer uitgerend omdat ik niet
goed werd van de ogenschijnlijke braafheid. Mooi wat je doet op seksueel terrein. Er is veel armoede op dit gebied en ik
ben bang dat dit niet anders is onder christenen.

