We hebben een feestje!
Ergens tussen nu en vijf jaar geleden hebben we contact gehad met jou via Liefdestuin of De Passiecoach Nederland.
Vandaar dat jij/jullie in ons bestand zitten. Omdat wij feest vieren wil ik je vragen deze nieuwsbrief te lezen.

B

este relatie,

Januari 2011 begon ik als De Passiecoach Nederland, na mijn studie seksuologie, met mijn werk als
zelfstandige seksuologische coach. Een hele stap na ruim 20 jaar evangelische predikant. Maart 2012
begon ik met Liefdestuin. De eerste erotische webshop in Europa.
In 2015 verscheen mijn eerste boek met de titel Zintimiteit, handboek voor gelukkige
stellen, uitgegeven door Royal Jongbloed. Zowel De Passiecoach Nederland als
Liefdestuin floreren en deze maand maart vieren we dat Liefdestuin 5 jaar actief is. Is
dat niet fantastisch als christelijk bedrijf? En dat op het terrein van de seksualiteit? Had
jij dat voor mogelijk gehouden? Wij eerlijk gezegd niet. We hebben toen gewoon de
stoute schoenen aangetrokken en zijn begonnen. De media stond op zijn kop en ik ben
3 weken bezig geweest met journalisten, televisiezenders (Powned, EO, RTL),
radiostations, magazines (o.a. Eva, Der Spiegel) en dagbladen. De internetstukjes over Liefdestuin
over de hele wereld waren niet meer te tellen. Van Amerika (The Huffington Post) tot Australië, van
IJsland tot Zuid-Afrika. Niemand kon begrijpen dat een christen, en nog wel een voormalig predikant,
zo positief kon zijn over seksualiteit. “Want een christen mag toch niet positief zijn over seks?” zo
vroeg de ene na de andere journalist mij?
Aan de ene kant kunnen we ons afvragen welk getuigenis het christendom in hemelsnaam heeft
achtergelaten als het gaat over seksualiteit en aan de andere kant hebben we nu met De Passiecoach
Nederland en Liefdestuin een platform om intimiteit en seksualiteit gezond, gepassioneerd en
positief te benaderen. Of, zoals mijn slogan is: ‘Intimiteit, erotiek en seksueel genot zijn geschapen
door God.’
Dit hebben we kunnen doen als De Passiecoach Nederland:
Coaching gesprekken met singles en stellen over diverse onderwerpen.
Lezingen.
Chatgesprekken.
Vragen via e-mail.
Het schrijven van e-cursussen en e-books.
Challenges waarmee we gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken zoals intimiteit,
orgasme en porno.
Het ontwikkelen van praktische abonnementen zoals Seksposities en Intieme inspiraties.
Het digitale herstelprogramma First Ladies First waarmee vrouwen seksuele blokkades
kunnen opsporen en overwinnen.
Dit hebben we kunnen doen als Liefdestuin:
De vele bestellingen verwerken.
Specifieke persoonlijke coaching over sekstechnieken.

Er staat nog meer op stapel, we zijn nog lang niet klaar!
Om ook jou mee te laten genieten van ons feestje willen we je een paar aanbiedingen doen. Een
gebakje opsturen is wat lastig maar misschien kun je toch genieten van ons aanbod.

Feestaanbod!

Je hebt misschien al korting gespaard bij Liefdestuin. [Mocht je je gebruikersnaam niet meer weten
vraag het ons even via het contactformulier].
We hebben deze aanbiedingen voor je:
1. Bij elke willekeurige bestelling krijg je van ons een zakje rozenblaadjes ter waarde
€ 14,95 en we doen er een batterijkaarsje bij.

We bieden je het volgende aan:
1. Ons boek Zintimiteit zonder verzendkosten. Gebruik daarvoor de bestelcode chall-boek.
2. Het door ons ontwikkelde programma FirstLadies-First plus met € 25,- korting. Gebruik
daarvoor de bestelcode challengeFLF.
3. Je hoeft geen problemen te hebben om een gesprek aan te gaan, een soort APK zo je wilt of advies
gesprek op een bepaald terrein kan ook. Als je een coaching afspraak maakt via het contactformulier
en daarbij het woord feest noemt krijg je maar liefst € 20,- korting op het gesprekstarief.

Of wij een felicitatie willen?
Wel, we kunnen er twee bedenken:
Like onze Facebookpagina en/of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Dank voor het lezen.
Groet,
Marc en Heleen Angenent

