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 Europees Maand Verslag 
        April 2018 

Server News,  
May 2018 
 

All the talks, songs and 
other items from the 
spring camps and the 
convention are now 
available for download 
from our server. Many talks are now also on 
the TRF actsnow server.  
For login details, e-mail me at: 
piet.visser@revivalfellowship.nl.  
Ps Piet Visser 

Coming Events:  
 

 
Ukraine Outreach 
June 28-30 
Enquiries: Zoltan Fekete 
Email: fekete.zoltan@revival.hu 
 

Euro Summer Camp  
July 30-Aug 6  
Enquiries: Paul van Wijnen 
E-mail: paul.van.wijnen@revivalfellowship.nl 
 

UK Summer Camp 
Aug 11-18  
Enquiries: Ps Steve Murphy 
E-mail: stephenamurphy@blueyonder.co.uk 
 
French Rally 
September 13-16  
Enquiries: Alain 
E-mail: assembleedurenouveau@gmail.com  

Het Hongaarse camp begon in maart, maar het eindigde in april.  
Daarom nog wat foto’s van dit fijne camp.   

mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl
http://www.revivalfellowship.nl/
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Editorial: Strijden 

Nog een krantenkop:  
De grote winnaars van de 
verkiezingen in Hongarije?  
“Angst, Haat —en Putin”. 

Het resultaat? Bijna iedereen vecht 
wel tegen iets of iemand. 
In de landen in het Midden Oosten is 
het resultaat enorme puinhopen! 

De Bijbel weer:  
2Tim 3:1 En weet dit, dat in de laatste 
dagen ontstaan zullen zware tijden.   
2 Want de mensen zullen zijn 
liefhebbers van zichzelf….. 
 

Is het niet vreemd dat slechts heel 
weinig mensen kunnen zien waar dit 
toe leidt?   
Het eindresultaat hiervan is niet 
alleen fysieke ruïnes van steden en 
gebouwen, maar ook de geestelijke 
vernietiging van mensen.  
Niets wordt er beter van.   
Wij, Gods geest vervulde  mensen, 
kunnen dit zien.  

1Tim 6:12  Strijd den goede strijd des 
geloofs, grijp naar het eeuwige leven, 
tot hetwelk gij ook geroepen zijt en de 
goede belijdenis hebt beleden voor 
vele getuigen.  
2Tim 4:7  Ik heb den goede strijd 
gestreden, ik heb den loop beëindigd, 
ik heb het geloof behouden:  

Er is heel wat strijd gaande in deze 
wereld. Maar de meeste gevechten 
zijn helemaal niet goed, maar totaal 
zinloos.  

Bij de goede strijd van het geloof gaat 
het erom dingen beter te maken. 
Zinloze strijd maakt dingen slechter.   
 

1Tim 6:3 indien iemand een andere 
leer leert en niet overeenkomt met de 
gezonde woorden van onze Heere 
Jezus Christus en met de leer die naar 
de godzaligheid is, 
4 Die is opgeblazen en weet niets, 
maar hij raast omtrent twistvragen 
en woordenstrijd; uit welke komt nijd, 
twist, lasteringen, kwade 
nadenkingen,  
5 Verkeerde krakelingen van mensen 
die een verdorven verstand hebben en 
van de waarheid beroofd zijn, 
menende dat de godzaligheid een 
gewin is. Wijk af van dezulken.  
6 Doch de godzaligheid is een groot 
gewin met vergenoeging. 

Dus, wat zien we in deze wereld?  
Het volgende krantenknipsel zegt 
genoeg.  

Nog een krantenknipsel. Gek genoeg 
is de “Woede” waar het over gaat  
“vonken van woede” precies het 
tegenovergestelde. Etc. etc. etc. 
Boom… 
 

Wij hebben de Bijbel 
waarin het is voorspeld 
en we weten wat we 
moeten doen.  
Niet voor de wereld in 
zijn geheel, maar voor 
het individu dat de 

goede strijd 
wil strijden, 
niet het 
vernietigende 
gevecht.  
Ps. Piet Visser. 

   Gehoord van het Platform  
• Als je probeert een probleem op te 

lossen en de oplossing wordt erg 
ingewikkeld, dan strijd je 
waarschijnlijk de verkeerde strijd. 

• God zien is een keuze. 
• God geeft ons inzicht, zodat we 

mensen kunnen begrijpen en met 
hen spreken.  

• Zijn we tevreden met wat we 
horen?  

• Waar voeden we onze ziel mee?  
• De beloning voor wat we voor God 

doen is vrede.  
• ALLES wordt nieuw —als we het 

toestaan.  
• We moeten van iedereen in de  

fellowship houden, want iedereen 
is belangrijk.  

• Vertrouw God en onderhoud een 
vertrouwelijke wandel met hem. 
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Revival in Europa 

Nederland:  drie 
mensen wederom 
geboren  
 
Engeland: twee 
mensen wederom 
geboren  
 
Hongarije: twee 
mensen wederom 
geboren 
 
 

 
Zo dan, indien iemand 

in Christus is, die is 
een nieuw schepsel; 
het oude is voorbij  
gegaan, zie alles is 
nieuw geworden.  

 
2 Kor 5:17 

Andreas, Hongarije 

Simon, West Londen, UK  

Annebelle, Poole, UK  

Horst, Dordrecht 

Andsley, Almere 
Rosita, Almere 
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De Revival Fellowship in: 
opbouwden. Hij 
ging mee naar 
de outreach die 
we altijd 
hebben bij de 
markt en hij 
kon getuigen 
tegen een 
vrouw die 
hetzelfde 
dialect sprak als hij, uit Angola. De Heer 
brengt mensen bij elkaar! We hadden goede 
gesprekken op de outreach, maar tot nu toe 
heeft niemand de stap gezet om gedoopt te 
worden. We sloten aan bij de broeders en 
zusters uit Yorkshire via Skype, voor een 
opbouwende huisbijeenkomst. Ps. Bob sprak 
over de ware blijdschap die van buiten ons 
leven komt, door ons in te zetten voor Gods 
werk. Edouard gaf een gesprek over de 
houding van mensen die gaan naar plaatsen 
waar nog niemand is geweest en hoe we van 
hen kunnen leren. Bij voorbeeld, Christopher 
Columbus die zei “Als je de oceaan wil over 
zeilen, dan moet je de moed hebben om het 
uitzicht op de kust te verliezen”. We moeten 
ons focussen op wat achter dit leven ligt. 
Vergeet onze rally in september niet.   
Meer gegevens op pagina één. .  
 
West Londen, UK 
Deze maand hebben we Simon gedoopt, hij 
was al geest vervuld. We begonnen deze 
maand met het laatste deel van de rally in 
Londen! Dat was niet alleen heilzaam 
vanwege de contacten die waren gelegd, 
maar het was ook heel positief om samen te 
zijn met broeders en zusters van verschillende 
landen en een gezamenlijk doel te hebben: 
het 
evan-
gelie 
ver-
sprei-
den en 
zielen 
red-
den. 
We 
hebben wat bezoekers gehad en we blijven 
outreachen, gezamenlijk en persoonlijk. Eén 
van onze activiteiten deze maand was een 
workshop avond. We hadden vier groepen en 
iedere groep had 15 minuten om vier 
onderwerpen te bespreken: financiën,  
respect, de kracht van de tong en de eerste 
tien minuten met een nieuw persoon. Het was 
een heel positieve avond waarbij iedereen in 
de gelegenheid was om een geschrift of een 
getuigenis te delen. Eén ding moeten we 
allemaal onthouden: God  geeft ons een cake 
en Hij vraagt slechts één portie terug, de 
andere negen mogen we houden! Tenslotte 
hadden we een heel opbouwende avond met 
de volgende generatie. Er werd veel bespro-
ken, in het bijzonder onze verwachtingen van 
een ander en hoe elkaar te behandelen: wat is 

Dordrecht 
In de maand maart en een deel van april 
waren velen van ons overal verspreid voor 
camps en conventies; in Ierland, Engeland, 
Hongarije en Australië en een deel was voor 
ondersteuning in België en Liberia, Afrika.  
Het is goed om nu weer allemaal bij elkaar te 
zijn in Dordrecht. Op de eerste zaterdag 
gaven Gideon, Guillaume en Michel een 
gesprek. Gideon sprak over het vuur binnen 
in ons,  Guillaume sprak over ons geloof en 
Michel vertelde wat over zijn bezoek aan de 
conventie in Engeland. De volgende zaterdag 
gaf Ps. Piet ons een versnelde vooruitblik op 
het boek Openbaringen, het lijkt heel hard te 
gaan, het was een opmerkelijke opsomming 
van de profetieën die daar betrekking op 
hebben. We waren verwonderd door de 
standvastigheid van degenen die getuigenis 
gaven van hun overwinningen tijdens de 
avond van “tekenen en wonderen”.  Ivar 
ging door moeilijke tijden in zijn wandel en 
kreeg het keer op keer voor elkaar om weer 
op het juiste pad te komen.   
Broeder Rondi had zware ademhalings -
problemen maar hij weigerde om een stap 
terug te doen en weer op medicijnen te 
vertrouwen, in plaats daarvan bad hij totdat 
hij door een wonder werd genezen zonder 
medicatie! We besloten de maand met een 
kindermiddag. Er waren veel mensen 
uitgenodigd en we waren blij dat er gasten 
waren, de kinderen vermaakten zich 
natuurlijk opperbest met de spelletjes.  
We waren deze maand natuurlijk ook druk 
bezig met de voorbereidingen voor de 
naderende EU conventie in Rotterdam. We 
kijken er naar uit, het is altijd een van de 
beste evenementen van het jaar!  
 
Rotterdam 
Delano, Meredith en Anthony kwamen met 
goede berichten terug uit Suriname. De Heer 
zegende hun reis en er waren in totaal 12 
dopen. Jan Pieter bracht goed nieuws uit 
Liberia. Naast het fantastische nieuws van 
groeiende fellowships, deelde hij een 
getuigenis over de zoon van broeder  Morris 
die ernstig ziek was. Na gebed herstelde het 
jongetje en ging lekker spelen.   
Een goede tijding uit verre lande is als koud 
water op een vermoeide ziel. Spr. 25:25 
Een zuster bad voor een collega, die 
verbijsterd was nadat hij was genezen van 
zijn rugpijn. Ze bood ook aan te bidden voor 
een man die een bacterie in zijn bloed had. 
De doctoren waren bang dat het nodig zou 
zijn hand te amputeren. Later kwamen de 
man en zijn vrouw terug om haar te 
bedanken voor het gebed, de man was 
compleet genezen. 
Mogelijkheden om te getuigen 
zijn er overal, grijp ze aan.   
  
Almere 
Er is weer een maand voorbij 
gevlogen met veel activiteiten 
die ons  stimuleren, 

bemoedigen, opbouwen en troosten. Er 
werden weer twee mensen wederom 
geboren, prijs de Heer daarvoor!  We keken 
met veel plezier naar een presentatie over 
het reddende plan van God en we weten dat 
de wederkomst van Christus heel nabij is. 
Dus, vlug, vlug, we moeten uit gaan naar hen 
die nog gered moeten worden! :-) 
Net voordat Anthony  vertrok om de 
broeders en zusters in Suriname, te onder-
steunen, samen met Delano en  Meredith uit 
Rotterdam, werd hij op wonderbaarlijke 
wijze genezen van een blindedarm ontste-
king. Met onze geweldige God is alles moge-
lijk! We hadden meer groepsdiscussies en 
het onderwerp deze keer was: Relaties. Het 
was heel goed om te zien hoe de jongeren 
en de ouderen allemaal in de geschriften 
gingen zoeken naar Gods instructies betref-
fende dit onderwerp en de waarde daarvan 
beseften. We hoorden van de tekenen en 
wonderen die ons omringen, ook van broe-
ders en zusters uit andere fellowships die 

hun getuige-
nissen met 
ons kwamen 
delen. Eén 
van onze 
zusters had 
ook een 
fantastische 

genezing: Chanelle injecteert zichzelf, want 
ze heeft al heel lang diabetes. Nadat ze 
ervoor had gebeden, vertelden de doctoren 
haar, dat ze niet konden begrijpen hoe, maar 
dat van het ene op het andere moment de 
waardes in haar bloed lieten zien dat ze geen 
diabetes meer heeft!  Ze deelde dat met ons 
en verklaarde ook tegen de doctoreren dat 
het de genezende kracht van God is. Ze 
kunnen het niet geloven! We hadden ook 
een middag voor de kinderen en er kwam 
een echtpaar met hun twee zonen. Ze 
konden Gods getuigenis in ons zien.  
Hopelijk gaan ze er iets mee doen.   
 
Frankrijk 
We hadden bezoek van onze broeder Louis 
die in Parijs is voor medische behandeling, 
het was een goede tijd waarin we 
getuigenissen deelden en elkaar 
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De Revival Fellowship in: 
klusjes en schoonmaak dag in de hal, die we 
afsloten met een maaltijd, samen met onze 
bezoekers.   
 
Zwitserland  
Aan het begin van de maand hadden we een 
avond met getuigenissen. Susanne vertelde 

dat het zo’n groot wonder is dat wij de Heilige 
Geest kunnen ontvangen en dat dit haar nog 
steeds verwondert. Ze bad voor een nog 
ongeboren baby,  waarvan de verwachting 
was dat die niet zou blijven leven na de 
geboorte, want de baby had niet genoeg 
hartkamers. De baby werd compleet gezond 
geboren!   
Yasmine deelde dat ze voor het eerst getuige 
was van een genezing toen haar broer om 
gebed vroeg, omdat hij pijn in zijn borst had 
en niet goed kon slikken. Nadat ze met 
handoplegging voor hem had gebeden was hij 
weer helemaal beter. Prijs de Heer. Aan het 
eind van de maand gingen Stephan en Zsuzsa 
naar Liverpool en hadden een fantastisch 
weekend met de broeders en zusters daar.  
Op de zaterdagavond gaven zij beide hun 
getuigenis. Stephan vertelde hoe hij was 
genezen van een hernia en Zsuzsa vertelde 
dat ze was genezen van een ontsteking van 
het traanzakje. Prijs de Heer voor Zijn 
goedheid en de prachtige wonderen die Hij in 
ons leven doet! Op één van de zondag bijeen-
komsten kwam er een vrouw met haar 
zoontje, ze had wat op onze website gelezen 
en belde Stephan. Zij is arts en heeft theologie 
gestudeerd, maar was toch geïnteresseerd en 
kwam naar een bijeenkomst om te kijken. 
Prijs de Heer dat Zijn woord eenvoudig en 
duidelijk is en dat wij door de Heilige Geest 
alles weten wat nodig is. God bless.  
 
Ierland 
Groeten uit Ierland. Aan het begin van de 
maand waren we het Paasweekend in het 
graafschap Wicklow. Er waren ook broeders 
en zusters uit Engeland, Nederland en 
Australië. Het was heel opbouwend en we 
hadden fantastische fellowship. Deze maand 
gaan we outreachen in het centrum van 
Dublin en we hebben verschillende zaaltjes 
gehuurd om onze “visnetten” wat uit te 

breiden. Deze maand gingen sommigen van 
ons ook naar het graafschap Waterford, waar 
de familie Allen woont, we hadden daar een  
outreach weekend. Prijs de Heer.  
 
Hongarije 
Groeten uit Hongarije. Eén persoon is 
wederom geboren en twee mensen ontvingen 
de Heilige Geest, met het bewijs van spreken 
in tongen. We hadden weer veel zegeningen.  
Eén zuster ging weer studeren, nadat ze al 
een aantal jaren werkte en ze had veel moeite 
met een bepaald onderwerp. Ze had gebeden 
voor ieder examen om te slagen al was het 
maar net en ze slaagde iedere keer, net. Ze 
was heel druk met het werk voor de Heer en 
had weinig tijd gehad om zich voor te 
bereiden op haar laatste grote examen, dus 
bad ze weer en deze keer niet met een limiet, 
maar ze vroeg om het hoogst mogelijke cijfer 
en dat kreeg ze ook! Ze is God heel dankbaar. 
Eén andere zuster was al een aantal maanden 
aan het tobben met haar knie en sprak daar 
toen over met broeders en zusters en bad 
daarna weer voor de genezing, maar deze 
keer echt met de verwachting genezen te 
worden en dat gebeurde ook!  
Eén zuster kon niet omgaan met de werkdruk 
en legde het aan God voor in gebed. Vanaf die 
dag heeft ze zoveel energie dat ze met de 
kracht van de Heer alles makkelijk kan doen.  
Een paar broeders waren dankbaar dat ze 
naar Australië konden gaan en de eenheid en 
liefde van de broeders en zusters daar konden 
ervaren. Nu ze weer terug zijn, zijn ze heel blij 
aan de slag gegaan voor meer revival hier.  
Eén zuster was nog niet in de gelegenheid 
geweest om met haar buren over God te 
spreken, dus legde ze de situatie aan God 
voor. Binnen een week kon ze tegen drie 
verschillende buren getuigen, ze is God heel 
dankbaar daarvoor.  
De maand april begon met het eind van ons 
Voorjaarscamp en daarna hadden we een 
avond met internationaal nieuws. 
Daarna hadden we een weekend waarin we 
aan de hal werkten, gevolgd door een 
zaterdag outreachen, waarbij de broeders en 
zusters gedurende 8 uur outreachten, in  
shifts van twee uur. De volgende zondag in  de 
tweede bijeenkomst, gaven drie jonge 
broeders elk een 10 minuten gesprek over 
verschillende onderwerpen, maar de rode 
draad van ieder gesprek was dat het 
antwoord altijd verbonden was aan God.  
In het laatste weekend hielden we een 
introductie dag. Naast de hal is een park en de 
gemeente hield daar de hele dag een event.  

Wij hadden een kraampje 
met gezichten beschilderen 
voor de kinderen en lieten 
wetenschappelijke 
experimentjes zien voor  
kinderen. Hierdoor konden 
we tegen de ouders getuigen 
en een heleboel mensen 
over God vertellen.  

fellowship en Wie geeft ons tenslotte alles, 
zodat we beter kunnen worden en kunnen 
toenemen in zegeningen. We willen ook de 
verbazingwekkende hoeveelheid eten niet 
onvermeld laten waarop we royaal werden 
getrakteerd door Nadia en Semhar, die in een 
restaurant hebben gewerkt en die een enorm 
aantal schotels mee brachten naar de Rally.   
  
Medway, UK 
We hadden regelmatig bezoekers in de 
bijeenkomsten en er is één persoon gedoopt.  
Onze jongeren gingen naar het jongeren camp  

waar ze leuke workshops hadden en 
fantastische fellowship. We hadden een 
avond met Skype verbinding met de Liverpool 
assembly, we deelden getuigenissen, wat 
items, een gesprek van ps. Steve en ps. Lee 
liet wat dia’s zien van de hoogtepunten van 
hun recente reis naar Australië; een kleine 
impressie van een camp, alles in één avond.  
We keken ook naar een gesprek dat Ps. Lee 
gaf op het leadershipscamp, over hoe je het 
beste sociale media kan gebruiken. Het was 
heel duidelijk en informatief en liet ons zien 
dat ook dit een deel is van je getuigenis. We 
genoten ook van ons jaarlijkse bezoek aan 
Sally, die ver weg woont op het platteland.  
Een paar van ons brachten de nacht ervoor in 
een tent door op een veldje dichtbij. We 
begonnen de dag met gebed en een paar 
gedachten uit de Bijbel en een gezond ontbijt. 

We gingen 
outreachen in een  
stadje en een 
lange wandeling 
maken in de 
schitterende 
bossen in de 
omgeving. Het was 
een fantastische 

dag van fellowship samen.  
Dank voor het bezoek van Giovanca, Ramon 
en Norah uit Dordrecht en Amanda uit 
Lismore. We hoorden mooie getuigenissen 
over kracht en overwinnen en werden daar 
allemaal door aangemoedigd. De laatste 
zaterdag van de maand hadden we een 
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Daarna hadden we een avond met 
getuigenissen uit andere landen. Aan het eind 
van de maand hadden we een dag camp voor 
jongeren. Er gebeurde weer heel wat deze 
maand en het woord van God werd verspreid.  
God Bless, de Hongaarse broeders en zusters. 
 
Yorkshire, UK 
Hallo vanuit Yorkshire.  We hadden hier weer 
een fantastische maand. Een paar dingen die 
de Heer voor ons deed: een zuster getuigde 
dat haar baas haar vrije dagen gaf, terwijl die 
aan alle anderen werden geweigerd. Dezelfde 
zuster hoorde van een collega dat van een 
familie die ze kende, de honden kwijt waren, 
ze waren bang dat ze gestolen waren of dood. 
Ze bad ervoor en ze werden meteen terug 
gevonden – tot grote verbazing van iedereen! 
Beide wonderen leidden tot mogelijkheden 
om te getuigen. Een andere zuster vertelde 
ons dat ze moeite had gehad de Heilige Geest 
te ontvangen– tot ze besloot te stoppen met 
roken. Ze heeft nooit meer gerookt. Een 
broeder getuigde hoe hij was beschermd toen 
de achterdeur van een voertuig openzwaaide 
en net zijn auto miste toen hij passeerde.   
Een bezoeker in de zondag bijeenkomst 
vertelde dat hij binnenkwam met een flinke 
hoofdpijn, maar nadat hij naar het gesprek 
had geluisterd merkte hij dat hij was genezen.  
Onze avond  “Personen uit de Bijbel” leverde 
enkele inspirerende voorbeelden op uit de 
geschriften: de apostel Petrus – een heel 
andere man nadat hij wederom geboren was.  
Gideon en David – beide van nederige 
afkomst maar toch voor iets machtigs 
gebruikt door God. Elia - die de profeten van  
Baal beschaamde met vuur van de hemel.  
Kort geleden hebben we onze Bijbel profetie 
borden opgezet in het centrum en pamfletjes 
uitgedeeld bij het winkelcentrum daar. We 
konden met aardig wat mensen spreken en 
hebben ook wat gegevens voor follow up. 
Onze broeder Clive en zijn vrouw Christine 
kwamen terug van hun reis naar Singapore, 
Australië en Nieuw Zeeland. Ze hadden een 
fantastische tijd van fellowship daar. Christine 
gaf haar getuigenis en vertelde dat ze overal 

waar ze kwamen zo hartelijk waren 
ontvangen en dat ze het zo bijzonder vond dat 
iedereen dezelfde ervaring deelde van 
“wederom geboren” te zijn. Pastor Bob, ging 
samen met pastor Steve Carr uit Ballarat en  
Pastor Sammy Mwanzia uit Kenya voor negen 
dagen naar Sierra Leone, ze brachten die tijd 

door met de broeders en zusters daar. Het 
was fijn om foto’s te zien van de vele dopen 
en om te horen hoe het woord ook daar 
verspreid wordt in West Afrika.  
Tot volgende keer, God bless.   
 

Poole, UK  
Groeten aan alle broeders en zusters vanuit  
Poole. We begonnen de maand met de West 
Londen Rally, waar we weer veel broeders en 
zusters ontmoetten, van de fellowships in de 
UK en uit Nederland en we gingen het 
evangelie vertellen op straat. 
Het was echt een heel opbouwend weekend 
waar we allemaal van genoten.    
We hadden ook een fantastische dag buiten 
met elkaar in een mooi gebied waar we 
konden picknicken, sporten en een lange 
wandeling maken. Hoewel het een beetje 
regende, hadden we ook een heerlijk zonnetje 

en fantas
-tische 
fellow-
ship met 
broeders 
en 
zusters.  
We 
waren 
blij met 
een 
bezoekje 

van Pastor Warren en Becky en ook van  
Amanda van de Lismore fellowship in 
Australië. We hadden in een profetie avond 
over Ezechiël 38 en Rusland.   
Ook een bezoek van de Okunola’s werd heel 
erg gewaardeerd, we zagen toen een video 
presentatie over ‘hemel en hel’ die eigenlijk 
heel erg uitdagend was. We danken alle 
bezoekers voor hun ondersteuning!  We 
werden aangemoedigd en geïnspireerd door 
hun bezoek.  We hadden een outreach in een 
plaatsje in de buurt, Boscombe, waar we 
tegen veel mensen konden spreken.  
Een vrouw, genaamd Annabelle zei dat ze 
gedoopt wilde worden en we vertelden haar 
dat dat kon, de volgende dag in de bijeen-
komst. Ze kwam de volgende dag met haar 
vader en ze werd gedoopt door volledige 
onderdompeling. We hopen dat we spoedig 
weer contact met haar hebben.  
Ps. Jim die pas weer terug is uit Fiji, vertelde 
het grote nieuws dat er vijf mensen uit het 
dorp daar zijn gedoopt en de Heilige Geest 
hebben ontvangen.  Prijs de Heer dat Hij ons 
sterk houdt voor Zijn werk.  
 

De Revival Fellowship in: 
Tsjechië  
We kregen er deze maand weer een zuster bij,  
Hana! Ze was ongeveer 15 jaar geleden 
gedoopt in onze fellowship, maar bleef maar 
heel kort. Een broeder getuigde pas tegen 
haar op een outreach en ze kwam naar 
bijeenkomsten en ontving de Heilige Geest!  
Ze is nu heel blij en betrokken. Prijs de Heer.  
We hadden een presentatie over waar we 
vrede kunnen vinden en ook diverse 
getuigenissen van broeders en zusters , die 
vertelden hoe God hun ongelukkige en 
stressvolle leven had veranderd in vervulling 
en tevredenheid in God. De kinderen (en 
volwassenen) leerden allemaal van de 
muzikale kinderdag, waar onze broeders en 
zusters muziekinstrumenten lieten zien en 
daarover vertelden. Het resultaat is dat nu 
meer kinderen geïnteresseerd zijn om een 

instrument te 
gaan 
bespelen, dus 
we kijken uit 
naar nieuwe 
bandleden 
voor de 
toekomst.    
Het laatste 
hoogtepunt 

was een gezamenlijke bijeenkomst via Skype 
met West Londen, we zijn één grote familie in 
de Heer.  

25 jaar geleden kwam ik tot de Heer, omdat mijn 
oudere zus en mijn 
ouders toen naar de 
fellowship gingen. Ik 
was toen pas 9 maar ik 
zag het verschil in hoe 
mijn ouders ons op-
voedden. Daarvoor 
was mijn vader  een 
atheïst en mijn moeder 
was altijd één bonk 
zenuwen. Ik zag de positieve verandering in hen, 
genoot van de bijeenkomsten en was blij dat ik 
opgroeide in de fellowship. Er kwam een moment 
dat ik me realiseerde dat ik dit ook zelf kon hebben 
en toen ik 11 was bad ik voor de Heilige Geest, 
ontving het en werd de volgende dag gedoopt. 
Sinds die tijd is er veel gebeurd. Ik was een ondeu-
gend kind en God veranderde mij. Tijdens mijn 
puberjaren stond ik met één voet in de wereld en 
één voet in de  fellowship en moest ik beslissen wat 
ik wilde. Ik zag de waarde van de fellowship en wat 
God had te bieden in vergelijking met wat de we-
reld te bieden heeft en hoewel ik nog best jong was, 
wist ik dat ik geen deel wilde zijn van de wereld. 
Toen begon mijn wandel met de Heer eigenlijk pas 
echt. Ik ben getrouw, we hebben drie kinderen en 
de vierde is op komst. De Heer heeft me door  
moeilijke tijden heen geholpen en Hij herstelt mijn 
vreugde als ik verdrietig ben. Hij is altijd dicht bij 
mij. Ik heb geleerd om op God te vertrouwen want 
Hij weet wat het beste is voor ons. Hij laat ons de 
juiste weg zien, leidt ons en zorgt voor ons.   
Pavla, Tsjechië.  

Getuigenis 


