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Most of our camp theme 
songs are available from 
our server. There are over 
200 of them available! 
They include Mp3 sound files, music sheets 
and lyrics'.  
For login details, e-mail me at: 
piet.visser@revivalfellowship.nl.  
Ps Piet Visser 

Hallo allemaal, 
Weer een andere uitdaging. 
De plaatselijke autoriteiten hebben 
de Wasserkuppe ongeschikt 
verklaard voor logies.  
We hebben een andere  
accommodatie gevonden in de buurt 
van Eindhoven, dit is de web link: 
http//www.denieuweklasse.com/
beukenhof/home   
Het is niet ver van vliegveld 
Eindhoven. De data zijn ook 
veranderd. Start Camp: maandag 
30juli—maandag 6 augustus.  
 

Waarom hebben we al deze camps nodig?  
Ik ben net terug van het Leiders Camp in 
Adelaide, met opgefriste ideeën over het doel 
van een camp. We waren met mensen die van 
over de hele wereld kwamen, om daar samen  
te zijn. Terugdenkend aan lang geleden,  
mijn eerste camp was in december 1977.  
Wat betreft de accommodatie was het 
behoorlijk primitief, de meesten sliepen in 
tenten en de bijeenkomst was in een grote 
markies. Overal vliegen en stof, tenten die  
‘s nachts de lucht in vlogen enz.   

Toch kan ik het als bepalend in mijn 
wandel met de Heer herkennen.   
Naarmate de tijd verstreek volgden er 
veel camps en de campsites werden 
wat comfortabeler, maar toch had 
ieder camp wel wat momenten van 
overweging wat betreft de richting die 
we opgingen. Toen we in 1990 naar 
Nederland gingen, landden we in 
januari en twee weken later hadden we 
ons eerste camp. We waren met 7 
volwassenen en twee kinderen en er 
kwamen ook twee bezoekers.  
Weer ervaarden we wat momenten die 
“richting bepalend ” waren. Dat zelfde 
jaar, in augustus, reisden alle 9 

Nederlanders naar het camp in Engeland en 
maakten een camp mee met zo’n 150 mensen.  
Dat maakte een grote indruk en toen ging de 
revival echt van start. Een paar jaar later 
begonnen de fellowships in Tsjechië en 
Hongarije en de camp “traditie” ging verder.  
Bij één van zijn bezoeken maakte Ps. John de 
opmerking: “Wat je hier nu hebt, is voor een 
groot deel te danken aan alle camps die je door 
het jaar heen hebt. In die tijd hadden we het    
Ellemeet camp en we kunnen boeken schrijven 
over de “avonturen”  die de Hongaren en de 

Tsjechen meemaakten om hier te komen en ook 
weer terug naar huis. Auto’s die het opgaven, 
zelfs extreme koude, de Coca Cola flesjes die 
bevroren naast het bed stonden, grappen-
makers maakten de sokken van hun broeders 
nat en lieten ze buiten om ze de volgende 
morgen bevroren terug te vinden. Heel grappig.  
Nu zijn we zo’n 20 jaar verder op ons pad en we 
hebben nog steeds een sterke “camp traditie”.  
Ik wil graag pleiten voor een totale inzet om  dit 
levend en florerend te houden.   
Een camp is zoveel meer dan “even weg zijn” 
van de wereld. Er zijn tijden geweest dat een 
paar  assemblies deze “traditie” een poosje los 
lieten en dat werd er niet beter op voor hen.  
Dit geldt ook voor iedere broeder of zuster 
persoonlijk, we hebben allemaal input/
inspiratie nodig en die vinden we op de camps.  
Het is alsof we  ons leven opnieuw inzetten,   
een weer ontdekken wie we zijn en wat we 
kunnen doen. Als we kijken naar wat we 
vandaag hebben wat betreft comfort en reizen, 
dan is het erg makkelijk geworden. Misschien 
een beetje te makkelijk? Laten we er voor 
zorgen dat we nooit op het punt  komen dat we 
zeggen of denken : “Ik ben rijk en heb vele 
goederen verzameld en heb niets meer nodig” 
Ik geloof dat we de camps meer dan ooit nodig 
hebben, voor eenheid, visie, inspiratie, “een 
wijde blik ” en ver weg zijn  van … voor een 
poosje.  
Het is de inspanning waard om daar te komen.  
Ps. Piet Visser 

Coming Events:  
 

Hungary Spring Camp 
March 29-April 2 2018 
Enquiries: Ps Chris Kaye 
E-mail: christopher.kaye@revival.hu 
 

UK London Convention 
March 30-April 1 2018 
Enquiries:  
Ps Martin Polhill  M: 07919423994 
Ps Yomi Okunola M: 07793394599 
 

Euro Convention 
May 10-12 2018 
Enquiries: Ps Piet Visser 
E-mail: piet.vissser@revivalfellowship.nl 
 

Euro Summer Camp  
July 30-Aug 6 2018 
Enquiries: Paul van Wijnen 
E-mail: paul.van.wijnen@revivalfellowship.nl 
 

UK Summer Camp 
Aug 11-18 2018 
Enquiries: Ps Steve Murphy 
E-mail: stephenamurphy@blueyonder.co.uk 

De “nieuwe” campsite. 

mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl
http://www.revivalfellowship.nl/
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.denieuweklasse.com%2Fbeukenhof%2Fhome&data=02%7C01%7C%7Ca15c7aa306d349b7a0e408d5896a21d7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636566011279295598&sdata=HMI%2FYxbaD6iVQ7CtxCxxenJqk778S
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.denieuweklasse.com%2Fbeukenhof%2Fhome&data=02%7C01%7C%7Ca15c7aa306d349b7a0e408d5896a21d7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636566011279295598&sdata=HMI%2FYxbaD6iVQ7CtxCxxenJqk778S
http://www.denieuweklasse.nl/beukenhof
http://www.denieuweklasse.nl/beukenhof/beukenhof/accommodaties/de-gehele-accommodatie
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Editorial: Zwart en Wit.  
Joh. 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, 
voorwaar zeg ik u, zo iemand niet 
geboren wordt uit water en Geest,  
hij kan in het koninkrijk Gods niet 
ingaan.   
Matt. 7:21 Niet een iegelijk die tot Mij 

zegt: Heere, Heere, 
zal ingaan in het 
Koninkrijk der 
hemelen; maar die 
daar doet de wil Mijns 
Vaders, Die in de 
hemelen is.  
22 Velen zullen te 
dien dage tot Mij 
zeggen: Heere, Heere, 
hebben wij niet in Uw 
Naam  geprofeteerd 
en in uw Naam 
duivelen uitgeworpen 
en in Uw Naam 
krachten gedaan? 
23  En dan zal Ik hun 

openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit 
gekend; gaat weg van Mij, gij 
die de ongerechtigheid werkt.  
Dit is allemaal heel zwart wit,  
er in of er uit, ja of nee.  
Deze woorden bezorgden Jezus 
veel kritiek, speciaal van de 
religieuze leiders en aan het 
eind werd het Zijn dood. Op dit 
moment, in onze  fellowship 
worden mensen letterlijk 
gedood voor dezelfde reden.  
Op het Leiders Camp in Adelaide 
kreeg ik een paar foto’s te zien 

van een 
groepje 
broeders en 
zusters en 
vorige week 
werden 6 van 
hen door  
terroristen 

gedood, mannen, vrouwen en kinderen. 
Maar met de opstanding van Jezus 
werden al deze pogingen om het 
eenvoudige zwart-witte evangelie te 
stoppen, gedwarsboomd.  
Hand. 5:25 En er kwam een en 
boodschapte hun, zeggende: Zie de 
mannen die gij in de gevangenis gezet 
hebt, staan in de tempel en leren het volk.  
26  Toen ging de hoofdman heen met de 
dienaren en bracht hen, doch niet met 
geweld (want zij vreesden het volk, opdat 
zij niet gestenigd werden).  
27  En als zij hen gebracht hadden, 
stelden zij hen voor de raad; en de 
hogepriester vraagde hun en zei:  

Meer dan ooit is zwart en wit totaal uit 
de mode.  Het ergste is nog dat het bijna 
een misdaad is om  ergens zwart wit over 
te denken.  
Toen ik in Adelaide was zag ik in een 
lokale krant onderstaande foto.  

Dat lijkt wel een beetje op : 

Nou wil ik het niet speciaal over het  
“gender” onderwerp hebben , maar het 
laat een trend in de maatschappij zien 
om alles “grijs” te maken. Dat is 
natuurlijk over het algemeen de tactiek  
van modernere religieuze  organisaties.  
Mensen kunnen natuurlijk doen wat ze 
willen, maar persoonlijk stoor ik me aan 
de druk die er op me wordt uitgeoefend 
om me aan te passen aan deze manier 
van denken, want anders…. 
EN….  
Al dit “grijze” gedoe is  totaal tegen de 
onderwijzing van Jezus.  Zijn boodschap 
en daden waren heel erg zwart wit. 
Enkele van Zijn woorden:   

28  Hebben wij u niet ernstig aangezegd 
dat gij in deze Naam niet zou leren? En 
zie, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem 
vervuld en gij wilt het bloed van deze 
Mens over ons brengen.  
29  Maar Petrus en de apostelen 
antwoordden en zeiden: Men moet Gode 
meer gehoorzaam zijn dan den mens.  
Ze dachten dat ze eindelijk af waren van 
deze man Jezus, maar Zijn Zwart & Wit 
boodschap werd voorgezet door zijn 
discipelen. Op dezelfde manier kan het 
eindresultaat van onze betrokkenheid 
ook niet gestopt worden. Wat er ook 
gebeurt, de opstanding is het laatste 
argument in deze discussie. Niemand kan 
daar iets tegenin 
brengen.  
God heeft altijd 
het laatste woord, 
en dat zullen Zijn 
discipelen ook 
hebben.  
Ps. Piet Visser 
  

   Gehoord van het Platform 
 
• Geloof+ Genade= Rechtvaardigheid.  
• Laat je niet afleiden door 

uitdagingen. 
• Ga uit en deel het goede nieuws.  
• Als ons pad vlak was, zouden we 

God niet zoeken. 
• Ontwikkel de nieuwe mens, hij zal 

de oude vervangen.  
• Kijk vooruit en ga vooruit.  
• Ook geestelijk zijn er groeipijnen! 
• De druk neemt toe en we hebben 

elkaar meer dan ooit nodig.  
• Gods antwoord is altijd goed.    
• Wees opmerkzaam om tot een 

zegen te zijn.  
• Christus is nooit gestopt met geven.   
• Christus bleef altijd begripvol en 

trouw, ongeacht de situatie.  
• We kunnen wel over verandering 

praten, maar moeten het ook doen! 
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Revival in Europa 
Nederland: acht mensen 
wederom geboren  
 
Engeland: drie mensen wederom 
geboren  
  
Tsjechië : één persoon wederom 
geboren   
 
Hongarije : vijf  mensen wederom 
geboren   
 
Ukraine: één  persoon  wederom 
geboren   
 
Ierland: één  persoon wederom 
geboren   

Michenou, Rotterdam 

Dani, Hongarije  

Sterre, Rotterdam 

Istvan, Hongarije  

Rinia, Rotterdam Gabrielle, Rotterdam  

Zerai, West Londen, UK  

Julia, Rotterdam  Senait, West Londen, UK  Naomi, Rotterdam  

Richard, West Londen, UK  Michael, Tsjechië  

Janka, Hongarije  

Joyce, Ierland  

Barnabas, Hongarije  
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De Revival Fellowship in: 
om te zien waardoor het probleem was 
veroorzaakt, maar ze konden niets vinden.  
De volgende dag gebeurde het nog twee keer. 
Hoewel de broeder wist dat het heel serieus was 
en hem zijn leven had kunnen kostten, heeft  
God heeft hem compleet genezen. Wij dienen 
een fantastische God en onze gebeden werken. 
We hadden een ’van alles wat’ dinner night, 
iedereen bracht een traditioneel gerecht mee uit 
zijn of haar land van herkomst en velen waren 
ook in traditionele kledij. We hebben in onze  
fellowship acht nationaliteiten, uit Engeland, 
Australië , Fiji, Nigeria , Ghana, Portugal, India en 
Indonesië  en we hadden die avond bezoekers 
uit Duitsland en Polen. Ps. Jimmy gaf een korte 
presentatie over: je broeders en zusters goed 
leren kennen en een goede band opbouwen.  
We genoten allemaal van deze avond met lekker 
eten en goede fellowship en natuurlijk er werd 
tegen de gasten getuigd.   
We gingen outreachen in Boscombe, een 
plaatsje vlakbij en we konden tegen veel mensen 

spreken, gevolgd door een avond met een 
presentatie over Valse Profeten. We hadden ook 
een paar bezoekers in de bijeenkomsten.   
 
Yorkshire, UK  
Gegroet vanuit Yorkshire. We hadden een 
fantastische maand. Wij waren gastheer voor de 
pastors meeting. Ook hadden we een outreach 
in het centrum van Wakefield en broeders en  
zusters uit Liverpool kwamen ons hierbij 
ondersteunen. We nodigden mensen uit voor de 
presentatie van die avond over geloof en de 
principes van een Christelijk leven.  Jullie zijn 
allemaal uitgenodigd om ons te bezoeken.  

  
West London, UK 
Groeten uit West London. Dit was een heel 
goede maand voor revival. We hadden drie 
dopen, ze ontvingen allemaal de Heilige Geest 
en één man ontving de Heilige Geest maar moet 
nog gedoopt worden. Een echtpaar, Zerai en 
Senait, kwamen binnen na een outreach. Op de 
dag dat Zerai werd gedoopt kwamen zeven 
familieleden mee om getuige te zijn van de 
doop! Het was een behoorlijk opwindende dag.  
Sinds die dag komen Senait en Zerai  naar alle 
bijeenkomsten en  activiteiten en zijn heel erg 
betrokken. Richard kwam na een gezamenlijke 

Dordrecht. 
Het was heel koude maand, dus het was aan-
genaam om binnen te zijn, vooral op de zater-
dagavonden. We hadden we enkele interes-
sante onderwerpen. Johan gaf een  presentatie 
over de verschillende aspecten die bewijzen 
dat de Bijbel gelijk heeft en echt Gods woord is. 
Door de jaren heen is er door veel archeologi-
sche opgravingen bewezen dat gebeurtenissen 
die in de Bijbel worden beschreven ook inder-
daad hebben plaatsgevonden. Het was een 
heel leerzame avond. We hadden ook een 
avond over onze fellowships wereldwijd en 
hoorden nieuws van verre oorden zoals India, 
Thailand, Ghana, Australië, Nieuw Zeeland, 
Zuid Afrika en  Zambia om er maar een paar te 
noemen. Er waren ook getuigenissen van 
zusters in China. Het was opbouwend om te 
horen hoe zij tot de Heer waren gekomen en 
hoe hun levens daarna ten goede waren 
veranderd.  

Aan het eind van de maand hadden we een 
presentatie over genezing. Het is altijd goed om 
te horen dat God niet verandert en dat de 
beloftes waar we in de Bijbel over lezen, nog 
steeds van toepassing zijn op ons. We besloten 
de avond met een video van Stephan uit 
Zwitserland waarin hij enkele wonderbare 
genezingen met ons deelde, die hij heeft 
meegemaakt.   
 
Rotterdam. 
Er waren deze maand diverse gezondheids 
problemen, waarvoor we de Heer zochten. We 
hielden een bidavond in de Hal en degenen die 
niet konden komen, baden thuis mee. “Mijn 
hart zegt tot U: Zoekt Mijn aangezicht; ik zoek 
Uw aangezicht, o Heere” . Psalm 27:8 
We leerden in een presentatie ook over de 
natuurlijke voordelen van het mosterdzaad; ze 
helpen bij de genezing van migraine, verkoud-
heid, littekens en nog veel meer. Het Geeste-
lijke mosterdzaad (geloof, de Heilige Geest) 
lijdt tot een gezond leven, want ons geloof is 
het recept voor genezing. Het is een klein zaad 
dat heel snel groeit; net zoals wij als we op God 
zien in alles wat we doen en het natuurlijke  
overwinnen. Prijs de Heer! 
 
Almere. 
Lieve broeders en zusters, we hadden deze 
maand één doop: Naomi de dochter van Frank 

en  Joya. 
Ze was zo 
blij dat ze 
de doop-
tank 
bijna 
optilde.   
Felici-
taties  
voor  

Frank en Joya voor hun huwelijk. Het is 
fantastisch als mensen een rechtvaardig leven 
willen beginnen met de Heer en de juiste 
keuzes maken om goed te staan voor Zijn 
aangezicht. We werden deze maand 
aangemoedigd om meer te outreachen.  
We zijn kinderen van de eeuwige God en we 
kunnen voor anderen bidden om genezen te 
worden en hen te vertellen dat ze een 
persoonlijke relatie met God kunnen hebben! 
Met bewijs! We hoorden nieuws van de 
fellowships wereldwijd en we leerden meer 
over genezingen in de Bijbel.  
 
Poole, UK 
Groeten uit Poole. Februari begon met een 
avond met korte gesprekken, items en getuige-
nissen van de broeders en zusters en onze wat 
nieuwere broeders gaven interessante en infor-
matieve gesprekken, voor sommigen was dat 
de eerste keer. Een fantastische avond van 
groei en fellowship waar we allemaal van 
genoten. Op een zaterdag voelde een broeder 
zich heel erg naar en kon niet meer gewoon 
ademen. Hij wist dat er iets aan de hand was 
en dat het ernstig was. Hij probeerde wat rond 
te lopen en diep adem te halen. Dit duurde wel 
een uur. In die tijd bad Ps. Jimmy met hand-
oplegging voor hem, voor hij naar de Eerste 
Hulp ging. De doctoren checkten hem grondig 

In 2015 kreeg ik de  
diagnose depressie.  
Ik voelde al een poos dat 
er iets niet goed was, 
want de zon scheen niet 
meer in mijn leven en 
alles werd donker. In de 
herfst toen we een prach-
tige landschap hadden 
met al de mooi gekleurde 

bomen, was ik ontsteld toen ik me realiseerde 
dat het op mij geen “wow” effect had, geen 
emotie, geen gevoel teweegbracht, helemaal 
niets. Er was alleen droefheid en donkerte. Ik 
nam antidepressiva die zware en vreemde bij-
verschijnselen hadden. Ik voelde me iets beter, 
maar mijn gevoelens en emoties waren door de 
medicatie niet echt. Ik bad heel veel voor gene-
zing maar kon de overwinning niet pakken.  
Ik wist dat God genezing heeft belooft want ik 
ben al zo vaak genezen, maar nu leek dat alle-
maal zo ver weg. Na een aantal maanden min-
derde ik de medicatie want ik had het gevoel dat 
ik slapend rondliep. In februari 2017, ik gebruik-
te toen nog maar weinig medicijnen, gooide ik 
de rest weg en ik voelde me genezen. 
Helaas kreeg ik in april een nieuwe periode van  
depressie en moest ik weer aan de medicijnen. 
Het hele verhaal begon weer opnieuw. In  
december brachten we een bezoek aan Adelaide 
en het Carrickalinga Camp. We hadden een fan-
tastische tijd en ik voelde me opgebouwd en 
aangemoedigd toen we weer terugkwamen in  
Zwitserland. Eenmaal thuis ging ik er goed voor 
bidden en zei: “Heer, u moet voor mij zorgen, 
want ik heb besloten helemaal met de medicij-
nen te stoppen.” Ik had zelfs niet één  
ontwennings verschijnsel , wat op zich al een 
wonder is en ik voelde me heel goed. Ik vertelde 
het niemand tot februari 2018, want ik zei tegen 
de Heer:” Alstublieft Heer, laat me tijdens de 
volgend maand zien dat ik helemaal genezen 
ben”.  Ik had een maand met heel interessante 
situaties, sommige waren heel uitdagend, maar 
ik bleef kalm, vredig en gelukkig. Ik dank God 
heel erg voor de genezing van deze nare ziekte 
en voor Zijn ondersteuning die hele tijd. Ik weet 
dat ik een vriend heb in Jezus Christus en dat Hij 
mij nooit verlaat. Stephan  
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De Revival Fellowship in: 

bidden. In feite was ze er van overtuigd dat alles 
goed zou gaan en bemoedigde anderen ook dat 
het goed zou gaan.  Veel van ons hadden de 
hoop al opgegeven en baden voor de familie , 
maar Adrienn niet, prijs de Heer. Tegen de tijd 
dat ze daar aankwamen zat Marian rechtop in 
bed en zong choruses. Het hele ziekenhuis 
spreekt over haar als "Het wonder". Haar ouders 
willen weer terug komen tot de Heer en bidden 
samen met hun dochters en getuigen tegen 
iedereen van de kracht van God.    
Een andere zuster heeft een kleindochter die in 
het ziekenhuis aan het infuus lag, want ze wilde 
niet drinken. Na gebed begon ze te drinken en 
was snel weer opgeknapt.  
Van een andere zuster waren de documenten 
van haar kinderen gestolen, maar na gebed zei 
de instelling dat alles in het bestand stond en dat 
het zonder problemen gedupliceerd kon worden.   
We hadden deze maand ook het feest voor het 
25 jarig huwelijk van  Ps. Chris en Monika en 
nodigden veel gasten uit. Daarna hadden we een 
seminar over de waarden van het gezin.  De 
week daarna gaven drie van onze jongere 
broeders een kort gesprek. Ps. Olda kwam ons 
ondersteunen, want Ps. Chris en zijn gezin 
gingen naar Australië voor het leadership camp. 
De volgende zaterdag hadden we een outreach 
en de dag daarop een presentatie over het 
Christendom door de eeuwen heen. We besloten 
de maand met een avond over genezing, we 
hadden een gezegende maand met bezoekers en 
mensen die wederom geboren werden. 
 
Tsjechië 
Februari was een maand van beantwoorde 
gebeden! Aan het begin van de maand deden we 
allemaal een bidverzoek in een doos en pakten 
daar ieder één bidverzoek uit om voor te bidden. 
Twee weken later hadden we fellowship en 
keken naar de resultaten: een jonge broeder 
ontving een fysieke genezing, een ex-collega 
werd wederom geboren en een andere collega 
kwam regelmatig naar bijeenkomsten! Prijs de 
Heer! Onze nieuwe broeder heet Michael, een 
paar jaar geleden werd er op het werk tegen 
hem getuigd en daarna weer met een outreach. 
Hij kwam op een donderdag naar de hal en 
nadat hij vrijdag weer een broeder had ontmoet, 
werd hij op zondag gedoopt en ontving in het 
doop bad de Heilige Geest! Hij komt naar de 

bijeenkomsten  en is blij en betrokken.   

We hadden deze maand voor het eerst een 
senioren camp, met veel tevreden oudere 
broeders en zusters. Er was genoeg te eten, 
geestelijk voedsel, twee presentaties en een 
wandeling in de sneeuw.  We kijken uit naar het 
camp van volgend jaar! We besloten de maand 
met een interessante presentatie, waarin de 
wereld werd vergeleken  met de  Matrix en 
werden we aangemoedigd om de waarheid die 
we hebben gevonden, te delen! 
 
Medway, UK 
We hadden de normale outreaches en bezoekers 
in de bijeenkomsten deze maand. We hadden 
een avond met een presentatie over de  
profetieën  over Rusland, Syrië en Saoedi Arabië 
en zagen dat in Ezechiël de bewegingen van deze 
volken in de laatste dagen al werd voorspeld.  
Wij zijn zo bevoorrecht dat we begrip hebben 
van deze dingen. We maakten ook een winterse 
wandeling rond een lokaal reservaat, we 
genoten  van het 
buiten zijn en  
besloten deze 
fantastische  
fellowship, 
onder het genot 
van een kop 
koffie.   
We kwamen ook 
samen om  te 
bidden op een 
zaterdagmorgen en hadden daarna een 
pannenkoeken ontbijt. Veel mensen vroegen 
gebed, foto’s en verzoeken werden op het 
scherm gezet om ons gefocust te houden. We 
hebben al gehoord van één zuster waar we voor 
hadden gebeden, dat God de omstandigheden 
heeft veranderd, ze kon het afgelopen jaar niet 
naar het camp en gaat nu naar het voorjaars-
camp. We genoten van een spelletjes avond , 
plezier en fellowship! 
Ps. Steve trakteerde ons op een culinair 

hoogstandje door 
diverse curry 
schotels te maken, 
we aten allemaal 
heel lekker. We 
vierden ook de 89e 
verjaardag van Jean.  
In haar getuigenis 
vertelde ze, dat ze 
sinds ze drie jaar 
geleden is wederom 
geboren, ze zoveel 
meer begrip heeft 

van God en Zijn woord, dan in de 40 jaar 
daarvoor die ze naar haar oude kerk ging 
 
Zwitserland 
Aan het begin van de maand zwaaiden we onze 
zuster Yasmine uit, ze is naar Perth voor twee 
maanden. We kijken er naar uit om haar weer te 
zien en naar mooie getuigenissen te luisteren. 
We hadden een fondue avond en een collega 
van Susanne die was uitgenodigd, kwam met 
haar man. We hadden samen een heel mooie 
avond. Zij konden de blijdschap in ons zien en 
het licht van de Heer dat in ons brandt.   
We hadden deze maand ook een spelletjes 
avond, waar we mensen die we kenden voor 

outreach. Hij komt ook altijd en is erg blij. We 
hebben ook veel bezoekers gehad en hopen dat 
ze spoedig de juiste keuze met betrekking tot 
hun redding  gaan maken.  
We hadden ook een Sportdag. Onze broeder  
Eric had de leiding en hij kreeg iedereen aan het 
zweten en puffen tegen het eind van de dag!! 

Ook al hadden 
sommige 
broeders en 
zusters nog 
wat spierpijn 
tijdens de 
zondag 
bijeenkomst, 

we hadden een 
fantastische 
tijd. We hadden 
ook een skype 
verbinding met 
de fellowship in 
Frankrijk. Het 
was een 
quizavond en al 
waren er wat technische hick-ups, het was een 
hele leuke avond en jammer voor ons... maar de 
Franse broeders en zusters wonnen! Maar het is 

altijd goed en 
opbouwend om 
te zien dat 
fellowships in 
Europa met 
elkaar dingen 
delen en we 
onszelf eraan 
herinneren dat 
we één grote 
familie zijn.  
 

Hongarije. 
Groeten uit Hongarije, waar we 5 dopen hadden 
en 4 mensen ontvingen de Heilige Geest.   
Dit is een foto van Marian, die Down syndroom 
heeft en andere  afwijkingen. Ongeveer 10 jaar 
geleden werd ze , samen met haar ouders en 

zuster Adrienn 
wederom geboren. 
Haar ouders gingen 
weg van de Heer en 
verhuisden naar 
een plaats 200 km 
verderop en namen  
Marian met zich 
mee. Deze week 
stuurde Adrienn 
een bidverzoek 
voor Marian, want 
ze was naar het 

ziekenhuis gebracht met interne bloedingen. Ze 
werd geopereerd aan een maagzweer en leek 
weer in orde. Een paar uur later kregen ze het 
nieuws dat haar hart het opgaf en dat ze aan de 
beademing lag en in coma was, ze konden haar 
niet meer wakker krijgen. Haar bloed circulatie 
ging de verkeerde kant op, wat betekende dat 
het geen zuurstof meer kreeg. De dokter zei dat 
een gezond persoon 30% kans op overleving zou 
hebben, maar hij gaf  Marian 0% kans. Adrienn 
ging naar haar zus om haar gedag te zeggen, 
maar bleef om gebed vragen en bleef zelf ook 

Dinner Night  

Zuster Jean  
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uitnodigden. Hoewel er toen geen bezoekers 
kwamen hadden we een heel leuke avond.  
Gideon, Yvette en hun kinderen waren er ook 

dat weekend en 
dus hadden we 
fantastische 
fellowship 
samen. Zuster  
Yvette vertelde in 
haar getuigenis  
hoe ze was 
genezen van  
persoonlijkheids 
stoornis door 
Borderline.  Wat 
een machtige 

God hebben wij! Dank aan veel broeders en 
zusters uit Dordrecht die ons kwamen onder-
steunen. Onze zuster Leona, die in Singapore 
tot de Heer kwam, vertelde dat het beter gaat 
met haar zus Lisa, die in Singapore in het 
ziekenhuis ligt voor een hersentumor. Wij en de 
fellowship in Singapore baden voor haar en de 
Heer laat ons zien dat hij ons gebed hoort...  
Prijs de Heer voor alles wat Hij doet in onze 
levens. Jullie broeders en zusters uit Bern.  
 
Frankrijk 
We werden verwend met bezoekers in februari, 
we genoten van de fantastische fellowship met 
Ps. Bob en Jenny uit Yorkshire, Brian en Sandra 
uit  Melbourne, Ps. Yomi, Cécile en Jaydan uit 
West Londen, en Ps. Warren en Becky uit Noord  
Londen. Zoals gewoonlijk deden de bezoekende 
broeders en zuster mee in alles, outreachen, 

iemand 
mee-
nemen, 
getui-
genissen 
delen, 
elkaar 
bemoe-
digen en 

zelfs ons  ‘geheime wapen ’ zijn op de Quiz 
avond , waar we via Skype aan meededen met 
West Londen. Heel veel dank allemaal voor 
jullie steun! Deze maand bracht Chantal een 

vriend 
mee 
naar de 
zondag 
bijeen-
komst 
en een 
andere 
man,  

Gonzales, kwam een kijkje nemen nadat hij een 
uitnodiging had ontvangen op onze wekelijkse 

outreach op de markt 
op zaterdag morgen. 
Broeder  Ludovic gaf 
een  getuigenis dat hij 
zich zoveel beter voelt 
na bidden en vasten, 
met betrekking tot zijn 
angst.   

Ierland 
Februari was een maand vol actie. Antti en 
Stiina uit Finland waren op bezoek.  Een paar 

dagen voor ze kwamen moest Antti naar het 
ziekenhuis, één kant van zijn gezicht was verlamd 
en er werd een bidverzoek gedaan. Na één nacht 

in het ziekenhuis en 
veel tests, mocht hij 
weer naar huis 
zonder enige 
diagnose. God 
beantwoordt gebed! 
We hadden een 
fantastische week 
met outreachen,  

fellowship, het delen van getuigenissen. Op een 
zaterdag hadden we een avond met “Favoriete 
Spreuken” waarin we dus onze favorieten deelden 
en getuigenissen die erbij hoorden. Onze broeders 
en zusters in Waterford en Kerry deden ook mee 
vis Skype; het was een hele goede avond. We 
genoten heel erg van de tijd met onze Finse 
broeder en zuster Antti en Stiina, ze luisteren nu 
mee met onze bijeenkomsten via skype. Vorig 
jaar, voor kerst, hielp een broeder op het station, 
een Nederlandse vrouw  met haar boodschappen-
tassen, wat ertoe leidde dat hij tegen haar 
getuigde. Hij hield contact met haar en moedigde 
haar aan naar een bijeenkomst te komen, in 
plaats daarvan ze kwam recent voor een  maaltijd 
bij onze  broeder en zuster thuis. Joyce maakte 
duidelijk dat ze een extreem moeilijk leven had, 
maar wij weten dat de oplossing altijd bij God is. 
Ze baden voor de Heilige Geest, die ze ontving en 
ze werd ‘s zondags gedoopt. Ze vertelde haar zus 

Pat wat er was gebeurd. 
Pat en haar man zijn pas 
weer terug verhuisd naar 
Nederland (Friesland) dus 
onze broeder en zuster 
namen contact op met Pat 
via Skype. Ze hoorde het 
evangelie en ze baden met 
haar om de Heilige Geest 
te ontvangen, het 

gebeurde toen niet, maar ze werd aangemoedigd 
om door te gaan. Een week later zei ze dat ze het 
had ontvangen, ze krijgt 
follow up van de broeders 
en zusters in Nederland. 
Prijs de Heer. We hadden 
deze maand ook bezoek 
van broeder Tony Allen 
junior, hij was onderweg 
naar zijn familie in 
Waterford. We hadden 
een heel goed weekend,  
outreachen in héél koud 
weer, maar ook fellowship 
en plezier. Tony ging weer 
verder naar  Waterford 
met Tony en Sandra. 
Tijdens zijn verblijf kon hij 
met wat familie over God 
spreken en  hij bad met 
zijn neef voor de Heilige 
Geest; ze krijgen follow 
up. We hebben deze 
maand besloten om iets 
anders te proberen en 
voor een aantal 
woensdagen hebben we 
een vergaderzaal gehuurd 

De Revival Fellowship in: 
in een jeugd hotel dat centraal ligt in het 
centrum, we zullen zien of het vrucht draagt. 
We zijn al begonnen met outreachen in de 
buurt, wat al een paar gesprekken tot resultaat 
had en een follow up.  
Het was een opwindende maand! Take care!  
 
Ukraine  
Galina, de moeder van Anastasia, besloot naar  
Mariupol te reizen, een stad helemaal aan de 
andere kant van Ukraine. Dit is de stad die zij en 
haar gezin een paar jaar geleden hebben 
verlaten, vanwege de burgeroorlog. Ze reisde 
twee dagen alleen, zodat ze een jonge vrouw 
die stervende was door kanker, kon bezoeken 
en met haar kon bidden. De jonge vrouw 
ontving de Heilige Geest en werd een uur 
voordat ze overleed gedoopt. Tijdens haar 
verblijf, ontving ook  Anastasia's broer de 
Heilige Geest en zijn vrouw werd gedoopt.  
 
Liverpool, UK  
We kregen deze maand bezoek van  “het beest 
uit het oosten”, een golf met koud weer dat 
stroringen veroorzaakte op wegen en bij 
hulpdiensten. Echter, “de gezegenden van het 
noord westen” waren niet ontmoedigd!  
Er was een pastors vergadering in Yorkshire die 
we gebruikten als excuus voor fellowship en 
outreach, die een warm klimaat met veel 
lichtpuntjes veroorzaakten. We zagen dat er 
bezoekers waren in de bijeenkomst, die 
rechtstreeks van de outreach kwamen, dat 
verhoogt natuurlijk altijd de temperatuur!  
Eén vrouw was als jaren geest vervuld maar 
had nooit de noodzaak van bidden in de Geest 
begrepen. Twee van onze zusters gingen met 
haar bidden en onnodig te zeggen dat  
“de zon doorbrak “! 
Het uitzicht is helder met een wind in de rug die 
ons kracht geeft, wat voor weer ook!   
Spr. 4:18 Maar het pad der rechtvaardigen is 
gelijk een schijnend licht, voortgaande en 
lichtende tot de volle dag toe . 

Ik hoorde het evangelie in 1981. in die tijd leed 
in aan een depressie en had een heel 
ongelukkig leven. Ik wist niet waar ik hulp 
moest zoeken. Ik werkte in een ziekenhuis en 
ontmoette daar een vrouw en ik begon haar 
over mijn leven te vertellen en het eindigde 
ermee dat we over God spraken. Ze vertelde 
me over de Heilige Geest en het spreken in 
tongen, iets waar ik in de Katholieke kerk nooit 

over had gehoord. Ik bezocht diverse kerken maar kon daar geen 
antwoorden vinden. Mijn dochter was uitgenodigd voor een camp van 
de fellowship en door haar hoorde ik weer over het evangelie. Ik 
ontving de Heilige Geest en werd gedoopt. Hierna was ik meteen 
genezen van depressie  en kreeg weer kracht in mijn leven. Mijn man 
was niet blij met mijn nieuwe leven en we eindigden met een 
scheiding. Uiteindelijk verhuisde ik naar Nederland en al heel snel had 
ik een huis voor mezelf. Ik heb ups en downs gehad op mijn pad.  
Ik voel een grote druk van de wereld, maar ik weet dat God de enige is 
die ons eruit trekt en dat geeft rust. God heeft ervoor gezorgd dat ik 
een goed leven kan hebben. Ik dank Hem iedere dag voor al Zijn 
voorzieningen en dat ik een getuigenis heb. Rita. 

Getuigenis 

Tony  


