Email correspondentie met Marc Verhoeven
Van: Marc Verhoeven [mailto:verhoevenmarc@skynet.be]
Verzonden: vrijdag 23 september 2016 14:17
Aan: info@123lezingen.nl
Onderwerp: Walter tessensohn
Dag 123lezingen.nl,
Ik zou willen weten wie deze Tessensohn is, en vooral wat hij leert – zijn geloofsverklaring. Ik kan toch
niet al die boeken bestellen om te weten wat de man leert, niet?
Ook jullie geven geen geloofsverklaring – onbegrijpelijk en onverantwoord in deze tijd van valse leer,
meen ik.
Ik zelf geef WEL een geloofsverklaring; dan weten de mensen gelijk met wie zij te doen
hebben: http://www.verhoevenmarc.be/Geloofsverklaring.htm
Hebben jullie iets te verbergen? Dat is de vraag die eerlijk bij mij opkomt.
By the way: waar gaat de opbrengst van die vele boeken van Tessensohn naartoe?
Iemand mailde mij om mijn mening te vragen over jullie site 123lezingen, maar ik wil niet zomaar die
lange toespraken doorworstelen, om daarna misschien toch voor verrassingen te staan. Vandaag mijn
vraag naar jullie geloofsbelijdenis.
Hebben jullie verwantschap met de pinkster/charismatisch beweging? Kan ik dat afleiden uit op jullie
homepage staat?: “Op dinsdagavond 30 augustus zal in het gebouw van
de Pinkstergemeente ‘Ichtus’, Bloemgracht 101 te Zaandam een lezing gehouden worden...”
Graag verduidelijking a.u.b.
Vriendelijke groet,
Marc Verhoeven
www.verhoevenmarc.be

“Beste heer Verhoeven”? Hoe vals. Ik ben ik uw ogen helemaal geen “beste heer Verhoeven”,
en die “vriendelijke groet” is evenzo vals.
Marc Verhoeven
PS. Zonder vriendelijke groet, valse leraar die o.a. de Persoon van de Heilige Geest loochent!

Beste heer Verhoeven,
Uw reactie geeft aan dat u geen Bijbels gefundeerd antwoord hebt op mijn uitgebreide schriftelijke
reactie op uw email en op uw standpunten in uw geloofsverklaring, die ik ontmasker als dwaling.
Ik onderbouw mijn reactie uitgebreid met argumenten vanuit Gods Woord.
Het enige wat u doet is beschuldigen en veroordelen zonder Bijbelse onderbouwing.
Die manier van communiceren is kenmerkend voor u; ik vind dat ook terug op uw website.
Ik ben zo vrij uw reactie integraal op te nemen op de website www.123lezingen.nl.
Met vriendelijke groet,
Walter Tessensohn
P.S.
De aanhef en afsluiting van mijn emails heeft te maken met wellevendheid.

Beste heer Verhoeven,
Alleen met teksten gooien, is niet een goede manier van communiceren.
Met vriendelijke groet,
Walter Tessensohn
P.S.
Kunnen wij afspreken dat u voortaan met Bijbelse argumenten gaat komen?
Omdat u eigenlijk weinig commentaar hebt op mijn reactie, begrijp ik hieruit
dat u uw standpunten uit uw geloofsverklaring gaat bijstellen conform mijn
standpunten. Het zou u sieren indien u dat zou doen.

