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Server News,  
February 2018 
 

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 

Vooruitblik naar 2018. 
Er is weer veel moois om naar vooruit te 
kijken. Het voorjaarscamp in Hongarije 
komt er weer aan, van 29 maart tot 2 april. 
De internationale conventie in Rotterdam 
van 10-13 mei. Een Europees camp in 
Wasserkuppe, in Midden Duitsland van  
28 juli tot 4 augustus  en ook één in Bath 
van 12 tot 18 augustus. Een camp in 
Tsjechië en op dezelfde tijd ook één in 
Ierland, van 25 tot 28 oktober.  

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 28-Aug 4 2018 
Enquiries: Paul van Wijnen 
E-mail: paul.van.wijnen@revivalfellowship.nl 
 

UK Summer Camp 
Aug 12-18 2018 
Enquiries: Ps Steve Murphy 
E-mail: stephenamurphy@blueyonder.co.uk 

Hongarije  camp 2017 

Wasserkuppe camp 2017 

Rotterdam conventie 2017 

Rotterdam conventie 2017 

Rotterdam conventie2017 

mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl
http://www.revivalfellowship.nl/
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Editorial: Wij zijn anders! 

Hand. 2:1 En als 
de dag van het 
pinksterfeest 
vervuld werd, 
waren zij allen 
eendrachtelijk 
bijeen.  
Wiki meldt : “In 
het vroege 

Jodendom was 
het Wekenfeest 
een oogstfeest dat 
zeven weken na 
het begin van de 
eerste graanoogst 
werd gevierd.  
Het Wekenfeest  
werd ook wel Oogstfeest genoemd in 
Exodus 23:16 en de dag der eerstelingen 
in Numeri 28:26. ”. 
 

In de volgende verzen lezen we hoe op 
die dag de Heilige Geest werd uit gestort, 
vergezeld van het teken van het spreken 
in tongen (bidden in de Geest). 
Meestal noemen we dit de Pinkster 
ervaring.  
Met deze ervaring begon de kerk met 
een aantal mensen, dat was de eerste 
oogst voor het koninkrijk van God.  
Dus, iedere kerk, groep of hoe het ook 
wordt genoemd, die niet deze ervaring  
centraal heeft staan in de leer en dat niet 
heeft als noodzakelijke basis,  is helemaal 
geen kerk ! 
Als we nu eens kijken naar wat we soms 
in de brievenbus krijgen of misschien de 
pamfletjes die we op straat krijgen of wat 
er wordt gepresenteerd op websites, dan 
zien we dat dit zelden wordt genoemd als 
het belangrijke punt waar alles mee 
begint. Soms lijkt het wel of velen het 
eigenlijk verbergen uit angst voor het 
etiket “anders”.  
Zelfs de  “Pinkster” gemeentes hebben 
andere zaken centraal geplaatst.   
Er ligt veel nadruk op zgn. 
aanbiddingsdiensten, duivels en 
demonen, omvallen, zelfs genezingen. 
Begrijp me niet verkeerd, genezingen zijn 
een belangrijk  onderdeel in het 
evangelie maar de vervulling met de 
Heilige Geest zou centraal moet staan.           
“Conventionele” kerken  doen al 
helemaal niet mee wat betreft dit 
belangrijke punt, MAAR….. 

Toen ik jonger was en nog niet wederom 
geboren, dacht ik dat alle religies 
hetzelfde waren. Maar als ik met mensen 
in gesprek raakte over hun geloof, 
probeerden ze me er vaak van te 
overtuigen dat hun geloof anders was. 
Dat zorgde weleens voor interessante 
discussies, maar meestal met een 
onbeslist einde.  
Er heerste toen  een drang om alle 
verschillen uit te roeien en velen geloven 
dat christenen dat ook behoren te doen.   
Echter, als we de Bijbel lezen, en speciaal 
kijken naar de woorden van Jezus, vinden 
we dit:   
Matt.10:34 Meent niet dat Ik gekomen 
ben om vrede te brengen op de aarde; Ik 
ben niet gekomen om vrede te brengen, 
maar het zwaard.  
35 Want Ik ben gekomen om de mens 
tweedrachtig te maken tegen zijn vader 
en de dochter tegen haar moeder en de 
schoondochter tegen haar 
schoonmoeder.  
36  En zij zullen des mensen vijanden 
worden die zijn huisgenoten zijn.  
37 Die vader of moeder liefheeft boven 
Mij, is Mijns niet waardig en die zoon of 
dochter liefheeft boven mij, is Mijns niet 
waardig.  
38  En die zijn kruis niet opneemt en Mij 
navolgt, is Mijns niet waardig.  
Hoezo een  “Christelijk” idee? 
Heel gewoon eigenlijk, het gaat allemaal 
om het herkennen van goed en kwaad.  
Wat is dan goed en wat is kwaad?  
Alweer, heel eenvoudig, goed leidt tot 
een goede uitkomst en kwaad  leidt tot 
een slechte uitkomst.  
Uitkomst?  Wanneer, waar? 
En wat is er anders aan de RF? 
Allereerst moeten we een geschil uit de 
weg ruimen. Dat is: wanneer begon het 
nieuwe testament en wanneer begon de 
kerk van het nieuwe testament?  
We lezen in de Bijbel: 

Ik heb een aantal websites van 
Pinkstergemeentes bezocht en het was 
bijna onmogelijk iets te vinden waar deze 
cruciale ervaring werd genoemd.   
Zelfs deze organisaties hebben andere 
dingen centraal gezet in hun leer.   
Dus  we verontschuldigen ons  niet dat 
we echt anders zijn.  
Het is de kracht van de echte kerk.  

We laten aan 
iedereen weten 
dat een echt 
verschil 
noodzakelijk is.  
Ps. Piet Visser 

   Gehoord van het Platform 
 
• Wraak is als een drug, het verdooft 

de pijn van een fout. 
• Het enige wat je echt bezit, is je 

getuigenis.  
• Respecteer de regels en er zal voor 

je gezorgd worden.  
• Als God regeert in je hart, zal dat 

zichtbaar zijn voor de mensen . 
• Zonde beïnvloedt je geloof.  
• We moeten de mensen niet alleen 

de waarheid vertellen, maar die 
ook laten zien door ons getuigenis.  

• Des te meer problemen Paulus had, 
des te meer hij bad en des te meer 
dankbaar hij was. 

• Kleine dingen die we kunnen doen, 
kunnen een groot effect hebben.  

• Zijn we ambitieuze bouwers?  
• Het koninkrijk van God is geen 

plaats, maar een staat waar we in 
zijn. 

• Houd vast aan de waarde van Gods 
koninkrijk.  

• Zodra we ons schild laten zakken, 
zijn we kwetsbaar. 
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Revival in Europa 

 
Nederland: acht mensen 
wederom geboren  
 
Engeland: vijf mensen wederom 
geboren   
 
Frankrijk: twee mensen 
wederom geboren   
 
Hongarije: twee mensen 
wederom geboren  

Jáno, Hongarije 

Fieneke, Dordrecht 

Reece, Liverpool, UK  

Luke, Poole, UK  

Mr. Anwar, Antwerpen 

Giovanni, Rotterdam, 

Tammy Jo, Dordrecht  

Timea, Hongarije 

 
Juliet (rechts) met Emma,  

Noord Londen, UK  

Yaw, Noord Londen, UK  

Jean Pierre, Frankrijk Evelyn, Frankrijk 

AR, West Londen, UK  

Derrick, Almere  Ernestina, Almere Soraya, Almere 

Duke, Medway, UK  



 

Mark 16:15-20  John 3: 1-8  Acts 2: 38  www.revivalfellowship.nl January 2018 Page 4 of  6 

 

 

De Revival Fellowship in: 
was, vond  Jean Pierre zijn trouwring terug, 
die hij al een paar maanden kwijt was, hij was 
zo blij! Hij heeft ook gemerkt dat hij nu wat 
langer in tongen kan bidden en hij bidt nu ook 
meer voor anderen. Evelyne werd genezen 
van een vreselijke pijn in haar knie die ze had 
na een mislukte operatie. Haar knie werd heel 
warm en zelfs in de winter kon ze geen lange 
broek of kousen dragen door de pijn. Sinds 
haar doop heeft ze heeft ze daar geen last 
meer van. Prijs de Heer!  
 
Hongarije 
We hadden deze maand drie dopen en twee 
mensen ontvingen de Heilige Geest.  
Januari was weer een fantastische maand en 
veel broeders en zusters danken de Heer voor 
Zijn goedheid. Een broeder was op zijn werk 
bij een project betrokken en merkte dat hij 
niet genoeg tijd had om alles wat van hem 
verwacht werd te doen, op het werk en thuis 
enz. Hij besloot dat hij niet minder tijd aan zijn 
vrouw zou besteden die zwanger is, daarom 
legde hij de werksituatie bij God neer. Het 
project waar hij aan werkte had vertraging 
maar de broeder kreeg promotie. Een zuster 
kreeg van haar baas te horen dat ze niet naar 
de bijeenkomst kon op woensdag, want er 
was niemand om haar werk te doen. Na 
gebed vertelde ze haar baas dat de Heer 
belangrijker was en dat ze naar de bijeen-
komst ging. Haar baas besloot toen de werk-
plaats eerder te sluiten. Eén familie kwam 
terug na een reis naar Singapore en Australië, 
wat heel gezegend was door de Heer en de 
familie was heel dankbaar voor alles wat  de 
Heer tijdens de reis had gedaan en ze zijn 
dankbaar voor de gastvrijheid van de 
broeders en zusters. In januari hadden we een 
avond van vragen uit de Bijbel en groepjes 
werden gevraagd om samen te zoeken in de 

Bijbel en dan terug te komen met antwoord-
en. De week daarop hadden we een outreach 
en de dag daarna kwam er een bezoeker die 
wederom geboren werd. We besloten de 
maand met bidden en vasten, waar we 
hoorden dat we het woord van God werkend 
moeten maken in ons leven; dat we groeien 
als we beproefd worden; dat communicatie 
belangrijk is om onze relatie met God te 
ontwikkelen; dat we moeten veranderen naar 
Gods manier en dat we niet alles hoeven te 
weten, maar dat we open moeten staan om 
te leren; dat het belangrijk is dat we weten 
wanneer we geduldig moeten zijn en wanneer 

Dordrecht 
We kwamen weer opgebouwd en 
aangemoedigd terug van verschillende 
camps, klaar om het nieuwe jaar tegemoet 
te gaan. Jan Pieter en Karen waren in Nieuw 
Zeeland, met Rishi en Sintya uit  Rotterdam 
en bezochten daar het camp en hadden er 
een fantastische tijd.  
Ze bezochten verschillende gemeentes daar 
en waren er van onder de indruk hoe het 
gaat in de  fellowships in Nieuw Zeeland. 
We schrokken wel even toen broeder Bert 
plotseling ernstig ziek werd. Hij ging naar het 
ziekenhuis, waar ze ontdekten dat hij een 
agressieve vorm van malaria had. Door veel 
gebed vond er een wonderbaarlijke omme- 
keer plaats en mocht hij na een paar dagen 
het ziekenhuis verlaten. We zijn heel dank-
baar voor Gods ingrijpen in zijn leven.  
Aan het eind van de maand reisden diverse 
broeders en zusters naar Frankrijk om de 
uitvaart van zuster Gisèle Artus bij te wonen. 
Hun aanwezigheid werd door de familie zeer 
gewaardeerd. We zullen Gisèle missen en ze 
zal in onze herinnering blijven als een heel 
getrouwe en zorgzame zuster, die altijd 
bereid was anderen die hulp nodig hadden 
te helpen.   
 
Rotterdam 
Een broeder ervaarde deze maand Gods 
bescherming bij een ongeluk en daardoor 
realiseerde hij zich dat God altijd heel 
dichtbij is. Een zuster die al een poosje 
worstelde met een genezing die ze hard 
nodig had, werd genezen nadat ze nederig 
aan anderen had gevraagd voor haar te 
bidden. Een andere zuster hoorde daarvan 
en omdat ze hoge koorts had, vroeg ze ook 
aan anderen om voor haar te bidden, haar 
temperatuur ging omlaag en ze kon weer 
gaan werken. Een broeder vertelde dat hij 
tijdens een wedstrijd ernstig zijn knie had 
bezeerd en niet meer kon spelen. Bij de 
volgende wedstrijd deed het zo zeer, dat hij 
het team verliet en naar de kleedkamer ging 
om te bidden. Hij werd genezen en kon de 
wedstrijd uitspelen. Zijn vriend zag wat er 
gebeurd was en was zo verbaasd. Hopelijk 
krijgt dit een vervolg! 
En mijn rede en mijn prediking was niet in 
beweeglijke woorden der menselijke 
wijsheid, maar in de betoning des geestes en 
der kracht.    
1 Kor. 2:4 
 
Almere 
We kunnen de Heer prijzen, er zijn weer drie 
mensen wederom geboren deze maand.  
Eén van hen is Soraya, de dochter van 
Marvin en Beryl. Ze was zo blij en natuurlijk 
haar ouders en wij allemaal ook. Ernestina 
werd gedoopt nadat ze het evangelie had 
gehoord in het ziekenhuis. Haar zoon lag op 
dezelfde afdeling waar Soraya ook lag. 
Derrick werd gedoopt op de donderavond 
van de outreach. Hij had een tijdje geleden 

het evangelie al gehoord. Thuis had hij 
gebeden voor de Heilige Geest en die ook 
ontvangen. Maar deze avond hoorde hij 
weer het evangelie en vroeg of hij meteen 
gedoopt kon worden, want hij had in de 
Bijbel gezien dat het meteen moest 
gebeuren. Toen dat bevestigd werd door de 
broeders gingen ze gezamenlijk naar de hal, 
waar hij werd gedoopt! Tijdens de 
huisbijeenkomst met bidden en vasten 
moest  Ps. René naar het ziekenhuis, de 
linkerkant van zijn gezicht was verlamd en hij 
kon niet meer goed lopen. Terwijl hij de 
bijeenkomst volgde via internet werd zijn 
gezicht genezen. De volgende dag ging ook 
het lopen vooruit en mocht hij naar huis. In 
dat zelfde weekend werd Soraya ook 
opgenomen in het ziekenhuis, want de 
dokter besloot dat ze behandeling nodig 
had. Toen Soraya in het ziekenhuis kwam 
begrepen de dokters niet dat ze kon lachen 
en blij in bed zat. Wij weten de reden, ze had 
net de Heilige Geest ontvangen! Ook zij 
mocht op zondag weer uit het ziekenhuis en 
werd die dag gedoopt. Zuster Liesbeth bad 
voor een pijnlijke heup en de pijn verdween. 
We hebben een God Die wonderen doet en 
we blijven Hem dienen. We blijven uitkijken 
naar hen die tot Hem uitroepen. TRF Almere. 
 
Frankrijk 
De laatste paar maanden is er heel wat 
gebeurd in de Franse fellowship. Twee 
mensen werden wederom geboren deze 
maand: Evelyne en Jean Pierre. Zij hadden 
beiden in november de Heilige Geest 
ontvangen, nu kunnen zij samen als echtpaar 
in tongen bidden. De dag nadat hij gedoopt 

Eind januari 
zeiden we 
vaarwel  
maar  ‘tot 
weerziens ’ 
tegen onze 
lieve zuster 
Gisèle, die in 
de Heer is 
gaan slapen. 
We zijn zo 
dankbaar voor 
de ondersteu-
ning van de 
broeders en 

zusters, dank voor alle bemoedigende 
woorden, bloemen en degenen die de 
reis naar Angers maakten om bij ons te 
zijn.  Het was heel bemoedigend. Bij de 
uitvaart van Gisèle, waren twee keer zo-
veel broeders en zusters als natuurlijke 
familie en vrienden, dat was een mooie 
getuigenis van de manier waarop zij leef-
de en de echte hoop die we hebben voor 
het volgende leven! 
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De Revival Fellowship in: 
verleden achter je. Laat bitterheid je niet 
verteren. De enige manier om het op te lossen 
is het te laten gaan. 2 Kron. 20:12 We hebben 
misschien nooit eerder zoiets meegemaakt  
en weten niet hoe we er mee om moeten 
gaan. Hoe het ook zit, richt je op God, want 
Hij heeft de ervaring en de oplossing.  
1 Kon.3:9-14 Koning Salomo vroeg een wijs en 
verstandig hart om Gods volk te leiden en 
daar was God zo blij mee dat Hij hem ook in 
alle andere aspecten van zijn leven zegende.  
Dit is een goede les. 
Matt 18:1-4 als een baby is geboren, gaat hij 
al snel zijn vader leren kennen en andersom. 
Daarom moeten we ons bekeren door 
wederom geboren worden voordat we God 
kunnen leren kennen. Daarna gaat een kind 
het leuk vinden om te leren.  Laten we 
daarom als de kinderen zijn! 
Hab.2:4 ‘De rechtvaardige zal door zijn geloof 
leven’. Dit is Gods antwoord op al Habakuks 
ingewikkelde vragen over onrecht en het 
lijden in dit leven. Daarom kunnen we ons 
verblijden in de Heer, ook als het er niet al te 
rooskleurig uitziet. Hab. 3:17-19  
 
Noord Londen, UK 
We waren waarschijnlijk zo opgewonden over 
onze Jerusalem 1917  ‘Als Vogels in de Lucht’ 
productie en het camp, dat we helemaal 
vergeten hebben iets te schrijven voor het 
report van vorige maand. Dus nu nieuws van 
december en januari. We  hadden in elke 
maand een doop, heel fijn. De buitengewone 
gebeurtenis van december 1917, die we lieten 
zien, werd door veel broeders en zusters van 
andere  fellowships bezocht en we hadden 
ook enkele bezoekers. We ontwierpen 
speciale pamfletjes, want het was de 100e 
gedenkdag en we huurden ook kostuums om 
het er heel origineel uit te laten zien. We 
hadden items met een hoogleraar 
geschiedenis, iemand van de radio, een 
profeet, soldaten, een piloot, een 
verpleegkundige, een moeder en zelfs de 
‘burgemeester van Jerusalem’!  
En natuurlijke het beste, pakkende geschriften 
en de grote vreugde dat wij weten dat we 
uitkijken naar de  wederkomst van  Jezus.    
We waren nog maar net bijgekomen en toen 
gingen we naar het camp in Lancaster. Het 
was echt een gedenkwaardige week met 
fantastische gesprekken,  getuigenissen en 
veel opbouwende fellowship. Toen we 
terugkwamen, waren we weer helemaal klaar 
voor het volgende jaar met de Heer.   
 
West Londen, UK 
We hadden deze maand één doop. Een man, 
genaamd AR, hij kwam eind december. Hij  
ontving de Heilige Geest tijdens zijn eerste 
bijeenkomst en maakte het deze maand 
compleet door zich te laten dopen. Hij komt 
naar alle bijeenkomsten en geniet van de  
fellowship. We hadden deze maand aardig 
wat bezoekers en sommigen krijgen follow up. 
We begonnen deze maand met  een avond 

waar we getuigenissen en geschriften deelden 
van  wintercamps. We hadden ook bezoek van  
Edouard, Meg en Léo uit Frankrijk.  Edouard 
gaf een gesprek waarin hij zei dat God onze 
Vader is, Degene Die voorziet en er voor zorgt 
en dat het ons aan niets ontbreekt. De kerk is 
onze moeder, degene die ons de praktische 
manier van leven laat zien. Hij herinnerde ons 
er ook aan dat wij als kinderen van God niet 

de regels maken, dat doet God en alles gaat 
goed als we ze gehoorzamen.  
We zijn bedroefd door het overlijden van onze 
zuster Gisèle van de fellowship in Frankrijk. 
Door de jaren heen is zij een volledig deel van 
onze fellowship geworden door haar vele 
bezoeken. Ze was altijd graag bij de broeders 
en zusters en we zullen haar heel erg missen.  
Haar loopbaan is nu beëindigd; laten we er 
voor zorgen dat wij de onze beëindigen.  
 
Poole, UK 
We begonnen het nieuwe jaar met bidden en 
vasten, waarbij sommigen van de broeders 
die er nog niet zo heel lang zijn, hun eerste 
gesprek gaven over het thema “Dicht bij God 
komen”. We hebben een aardig aantal 
bezoekers gehad, tegen de meesten werd 
getuigd als ze langs de hal liepen, anderen 
waren collega’s van het werk, enz. Een vrouw 
ontving de Heilige Geest in de bidlijn.  
Een jonge man, genaamd  Luke, die al naar 
een aantal bijeenkomsten was geweest, liet 
zich dopen en ontving de Heilige Geest in het 
doopbad, prijs de Heer!    
We hadden een leuke avond ’Romeinen en 
Grieken’ , we waren allemaal verkleed en 
genoten van heerlijk eten uit die landen.   
We waren blij met het bezoek van Ps. Lee en 
Yarni. Ps. Lee gaf een interessante presentatie 
over de totstandkoming van de King James  

we meteen een stand moeten maken om 
verwarring te voorkomen.  Als laatste hadden 
we een avond over de waarden van het gezin.  
De wereld is in verwarring omdat de principes 
van God niet worden gevolgd. Het was weer 
een goede maand, Prijs de Heer.   
 
Liverpool, UK 
Allemaal gegroet vanuit Liverpool. Een nieuw 

jaar en een 
nieuw 
begin.  
Dat begon 
goed: een 
jonge man  
Reece, 
kreeg op 
de weke-
lijkse 

outreach op 
donderdag het 
evangelie te horen 
en op zaterdag 
kwam hij naar de 
hal toen we daar 
druk bezig waren 
met de grote 
schoonmaak  en 

klusjes. 
Reece 
ontving  
bijna 
meteen 
Heilige 
Geest 
toen hij 
begon te 
bidden 
en hij 

werd meteen daarna gedoopt. Een zuster 
ontving toen ze op weg was naar de 
woensdagbijeenkomst nieuws over haar zieke 
grootmoeder en ze kreeg te horen dat ze de 
volgende dag waarschijnlijk niet zou halen.  
We baden voor haar in de bijeenkomst en 
God bevestigde Zijn Woord want haar groot-
moeder kwam weer bij en haar toestand 
verbeterde zienderogen. Ze is ontslagen uit 
het ziekenhuis en mocht naar huis.   
We bedanken alle broeders en zusters die ons 
deze maand bezochten, we waarderen dat 
zeer. Tenslotte willen we wat dingen delen 
van het laatste bidden en vasten samen met 
de broeders en zusters van Yorkshire:  
Fil 4:4-8 Blijf niet in het negatieve hangen.  De 
Geest is nederig en vol hoop, dus laat het 
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Bijbel en ook over de vergelijking met andere 
versies. We 
hadden ook 
een leuke 
skit over 
onwaar-
achtige 
kerken. Het 
was een 
leuke avond 
en we 

genoten van de fellowship.  We hadden ook 
outreaches op twee verschillende locaties, de 
helft van de broeders en zusters ging naar  
Parkstone en de andere helft naar Winton. 
Ondanks het feit dat het een natte en 
winderige dag was, konden we toch met 
mensen spreken en velen namen een 
pamfletje aan. ’s Avonds hadden we een 
gezamenlijke maaltijd en een presentatie 
over de profeet Nehemia: hoe hij de muur 
van Jeruzalem herbouwde, wat dingen uit 
sorteerde die niet goed waren en hoe hij de 
moed had de muren te bouwen, terwijl zijn 
vijanden probeerden hem te stoppen. Hoe 
hard de wereld ook zal proberen ons te 
stoppen, we moeten nooit opgeven!   
   
Yorkshire, UK 
Groeten van de Yorkshire Fellowship.  
We waren gezegend dat bijna iedereen van 
onze fellowship naar een camp kon gaan, in  
Lancaster of in Australië. We waren allemaal 
weer opgebouwd en hadden ervan genoten 
weer broeders en zusters overal vandaan te 
ontmoeten.  We hadden ook bezoekende 
broeders en zusters uit Australië in onze 
bijeenkomsten en Dan en Alex uit Medway en 
een bezoeker die naar het camp kwam  en  
ook onze bijeenkomst in Yorkshire bezocht. 
Op de zaterdag dat Dan en Alex er waren, 

hadden we een outreach en we konden tegen 
een aantal mensen getuigen.  
We kijken uit naar wat 2018 in petto heeft 
voor onze fellowship.  
We hopen dat we gauw weer bezoekende 
broeders en zusters  mogen ontvangen.   
 
Zwitserland 
Aan het begin van de maand waren Arno en 
Sziszi uit Almere een week bij ons. We hadden 
een fantastische en opbouwende tijd samen. 
Prijs de Heer. Zsuzsa en Stephan kwamen 
terug uit Australië  en konden veel mooie 
getuigenissen vertellen van mensen die waren 
genezen van diverse ziektes en van mensen 
waarvan God het leven compleet veranderde 
nadat ze wederom geboren waren, net zoals 
we dat in de Bijbel kunnen lezen; tekenen en 
wonderen gebeuren nog steeds, net zoals 
toen Jezus op aarde was. Daarna hadden we 
bidden en vasten en kregen we weer veel 
antwoorden en werden we opgebouwd door 
Gods woord en de eenvoud daarvan.  Het is 

een groot voorrecht om te weten dat onze 
Schepper ons ook de antwoorden geeft voor 
ons 
dagelijks 
leven. Na 
een 
outreach 
ontving een 
mevrouw 
de Heilige 
Geest. Ze is 

De Revival Fellowship in: 
nog niet gedoopt, maar we houden goed 
contact met haar.  
We hoorden van Ps. Colin uit Singapore, dat 
zij Leona gedoopt hebben en dat ze de Heilige 
Geest heeft ontvangen. Leona woont in Bern 
en komt eind van de maand terug, prijs de 
Heer! We kijken uit naar weer een  spannende 
maand! 
 
Medway, UK  
We  hebben een nieuwe broeder, Duke, hij is 
gedoopt en heeft de Heilige Geest ontvangen. 
Dank aan Tom en Charlene Williams uit 
Sydney voor hun bezoek. Charlene deelde 
haar getuigenis en vertelde hoe enorm blij ze 

was toen 
zij de 
Heilige 
Geest 
ontving en 
eindelijk 
dicht bij 
God was. 
Het is haar 
constante 

bron van vreugde en ze kan zich een leven 
zonder de Heilige Geest 
niet meer voorstellen. 
We hadden samen met 
de Ierse fellowship 
bidden en vasten.  
Een paar punten uit de 
gesprekken:  God is de 
bron van alle licht en de 
waarheid komt voort uit 
Hem.  

Jezus woont in ons, dus houd je binnenste 
rein.  
Hecht meer waarde aan eeuwige dingen dan 
aan aardse.  
We moeten de autoriteit die ons is gegeven 
gebruiken. 

Ik ben wederom geboren in april 2017. ik 
ben in mijn leven veel voorgelezen uit de 
Bijbel en ik wist dat God bestaat. Als ik 
bad, antwoordde God. Ik begreep niet 
veel van de dingen over God die mij 
werden geleerd in de kerk en op de 
christelijke school waar ik naar toe ging.  
Het eindigde ermee dat ik steeds minder 
naar de kerk ging. In 2015 hoorde ik dat 
een vriendin met een andere vriendin 

naar een kerk was geweest en dat het anders was. Wat ze me erover vertelde 
vond ik vreemd en het klonk voor mij als een sekte. Ik besloot naar een 
bijeenkomst te gaan om dat eens uit te zoeken. Hoewel ik geen weerwoord 
had tegen wat mij werd verteld, bleef ik toch koppig en zocht naar fouten in 
de fellowship. Maar naarmate ik meer hoorde, begon ik ook meer te 
begrijpen en concludeerde ik dat het klopte wat ze vertelden.  
k kwam tot de conclusie dat ik de waarheid te horen kreeg, dus ik kon niets 
anders doen dan wederom geboren te worden. Dit veranderde mijn leven op 
een positieve manier. Ik heb tekenen en wonderen gezien. Een vriend van mij 
had kanker en  na gebed ging het veel beter met hem wat de doctoren niet 
konden verklaren. Prijs de Heer.  
Ella, Dordrecht 

Ik ben wederom geboren in januari 2010. Ik hoorde het evangelie van mijn 
zoon en zijn vrouw,  maar ik had geen idee waar ze het overhadden en als we 
bij elkaar waren probeerde ik het onderwerp te vermijden. Maar ik wilde het 
ook wel weten, dus ik gaf ze een kans om over God te spreken. Ik werd 
regelmatig uitgenodigd voor een bijeenkomst en ging ook een paar keer. Ik 
ging zelfs  naar een camp, maar dat was echt niet mijn ding. Maar ik kreeg 
steeds meer belangstelling en volgde bijeenkomsten via Skype. Ik had altijd 
wel een besef van God, maar geen behoefte om naar de kerk te gaan, want ik 
vond mensen die naar de kerk gingen huichelaars, maar bij de revival 
fellowship zag ik mensen die naar de 
bijeenkomst kwamen voor God. Ik werd 
gedoopt en ontving in het doop bad de 
Heilige Geest. Ik rookte een pakje shag 
per dag en dronk iedere avond bier, maar 
vanaf het moment dat ik uit het doop bad 
stapte, waren alle verslavingen weg. God 
heeft zich heel vaak aan mij bewezen,  
Hij is er altijd voor mij. Ik heb een  
fantastisch leven gekregen en ik ben heel 
blij dat mijn zoon en zijn vrouw  niet 
hebben opgegeven tegen mij te getuigen.   
Gonny, Dordrecht 

Getuigenissen  

Groeten van onze  Australische saints 

John en Duke  


