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 Europees Maand Verslag 
        Juli 2018 

Server News,  
July 2018 
All the talks, songs and 
other items from the 
summer camp and are 
now available for 
download from our server.  
Many talks are now also on the TRF acts now 
server.  
For login details, e-mail me at: 
piet.visser@revivalfellowship.nl.  
Ps Piet Visser 

Coming Events:  
French Rally 
Sept 13-16  
Enquiries: Alain 
E-mail:  
assembleedurenouveau@gmail.com  
 
Swiss Camp 
Sept 20 –23 
Enquiries: Stephan 
E-mail: revivalswitzerland@gmail.com 

Het thema van ons zomerkamp dit jaar was “Sowing Abundantly => Reaping Abundantly”. 
Veel gesprekken gingen over het zaaien van het zaad en de groei van de vruchten. 
Ik ben ervan overtuigd dat velen van ons hierdoor zijn geïnspireerd en dat er ook in ons zaad is geplant.  
Enkele fantastische principes werden herontdekt. Stap één is: “Als iets niet werkt en je wil het oplossen,  
vraag jezelf dan af ‘Hoe  was het eigenlijk bedoeld om te werken ?” En stap twee : “Zeg niet tegen jezelf dat het 
werkt als het niet zo is!” Een andere goede is: “De geest is als een parachute, hij werkt alleen als hij open is”.   

Pastors & leiders vergadering 

mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl
http://www.revivalfellowship.nl/
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Editorial: De Grond waar het Zaad in groeit.  
heeft dat een enorm effect op je bruikbaar-
heid in de kerk. Dit hangt samen met onze 
visie op het woord van God, waar we in 
blijven en heel belangrijk, door onze visie 
op afscheiding.   
 
2 Korinthe  6:14,17  
“14 Trek niet een ander juk aan met de 
ongelovigen; want wat mededeel heeft de 
gerechtigheid met de ongerechtigheid en 
wat gemeenschap heeft het licht met de 
duisternis?  
17 Daarom, gaat uit het midden van hen en 
scheidt u af, zegt de Heere en raak niet aan 
hetgeen onrein is en ik zal ulieden 
aannemen”.   
Vergeet niet dat het volk Israël daar steeds 
mee botste. In het hele oude testament is 
de boodschap eenvoudig: “scheidt je af van 
de wereld”. Deze afscheiding was er ook 
meteen aan het begin van de  
“vroege regen” revival in Handelingen.  
Hand. 2:41 “Die dan zijn woord gaarne 
aannamen werden gedoopt….” 
 
Ook nu zijn er mensen die het woord blij 
aannemen en mensen die dat niet willen.  
Onze visie op afscheiding heeft en heeft 
een effect gehad op revival. Het is heel 
simpel; we moeten geen fellowship hebben 
met ongelovigen. Ze mogen dan misschien 
geloven in de doop, het ontvangen van de 
Heilige Geest, zijn misschien blij als je 
wonderen hebt in je leven, maar zij zijn het 
niet eens met andere dingen, anders waren 
ze nog bij ons geweest. (1Joh. 2:19). Ze zijn 
het oneens met het HELE woord van God. 
Als iemand weggaat betekent dat dat hij 
het eens is met slechts 20, 30 of 40%. Het is 
geen 100%, ze zijn ongelovigen geworden 
en dus onrechtvaardig. Het woord “en” 
maakt in de eerste geschriften van vers 14 
een voorwaarde om dat laatste deel van 
vers 17 te kunnen ontvangen. “Ik zal 
ulieden aannemen” Als je je afscheidt van 
deze mensen. Het betekent dat onze rol en 
bruikbaarheid voor het wereldwijde werk 
van God wordt bepaald door onze 
afscheiding van deze mensen.   
 
Dit houdt ook in dat ons digitale leven 
hetzelfde moet zijn als ons echte leven.  
Als we deze mensen niet ontmoeten in 
ons echte leven, moeten we dat ook niet 
doen op Facebook, Instagram, Snapchat, 
Twitter enz. Sommigen mogen het als 
twee verschillende dingen zien, maar voor 
God is het allemaal hetzelfde.  
Ons getuigenis moet overal zijn.  
Prediker 12:13  
“Van alles wat gehoord is, is het einde van 
de zaak: Vrees God en houd Zijn geboden, 
want dit betaamt alle mensen .” 
 

Vrees, vertrouw, hoop, gehoorzaam , heb 
lief en blijf in God 
en Zijn Woord en 
je zult ervaren 
wat het is om een 
christen te zijn en 
een effectief lid te 
zijn van Zijn 
wereldwijde 
werk. 
 
Br. Luke Visser 
 
 

  Gehoord op het kamp 
• Je wilt je levensstandaard verbeteren, 

verbeter je standaard wat betreft geven!  

• God prijzen is een levensstijl.  

• Ons product heeft een 100% waarheid 
garantie.  

• Concentreer je op oplossingen en vergeet 
nooit wat God heeft gedaan.  

• We hoeven onze genezing niet te 
verdienen, accepteer het gewoon.   

• Als we zaaien zullen we altijd resultaat 
krijgen.  

• Kijk nooit op iemand neer, tenzij je hem 
overeind helpt.  

• Als je je broeders en zusters dient,  

• dien je God.  

• Voel je je down—bidt! Het is een zelf-help  
programma. 

• Heb je een probleem, praat met een 
broeder of zuster die overwinningen heeft 
behaald.  

• God beantwoordt gebed —we moeten het 
antwoord wel horen.   

• Is je hart of je verstand het richtsnoer in je 
leven?   

• Onze bruikbaarheid in de gemeente is 
zichtbaar door onze daden.  

• We zijn niet langer onderworpen aan de 
natuurlijke dingen van het leven.  

• Als we overvloedig zaaien, zullen we ook 
overvloedig leven. 

• Vrucht dragen is geven.  

• Vertel aan de mensen wat God voor jou 
betekent.  

• Mensen zonder God leren te overleven, 
mensen in de Heer leren te leven.  

• Je kan alleen opnieuw beginnen als dat ook 
vergeving inhoudt.  

Het thema van ons zomerkamp dit jaar was 
“Sowing Abundantly, Reaping Abundantly”.  
Een onderzoek van de Universiteit van 
Florida bracht een paar dingen over 
vruchten aan het licht. Onder andere dit: 
“Waar een vrucht groeit aan een plant en in 
wat voor soort aarde, heeft invloed op de 
smaak, aroma en voedingsstof en dat op 
zijn beurt op de kwaliteit van zijn eigen 
zaad”. We kunnen dit ook op onszelf 
toepassen; Als we gezonde vrucht willen 
voortbrengen wat op zijn beurt weer nieuw 
gezond zaad voortbrengt, moeten we er 
zeker van zijn  dat onze vruchten in de 
juiste plaats en de juiste aarde groeien. 
 
Wat voor soort vrucht brengen we op dit 
moment voort en wat willen we in de 
toekomst? We moeten nooit vergeten dat 
het doel van de vrucht is het produceren 
van zaad voor het voortbestaan van de 
soort. Hetzelfde geldt voor ons, we moeten 
vrucht dragen zodat een ander in de 
toekomst ook vrucht kan dragen enz. 
Dus, waar groeit onze vrucht?  
De Bijbel vertelt ons dat we moeten 
verblijven in geloof, hoop en liefde,  
1Kor. 13:13. Vruchten kunnen groeien in 
het volle licht of in de schaduw. In ons geval 
hebben we de keus waar we onze vruchten 
laten groeien/verblijven. Dit geschrift 
vertelt ons ook dat het belangrijkste 
“ingrediënt” de liefde/liefdadigheid is.   
We zien dit ook in een ander geschrift: 
Jacobus 1:12 “Zalig is de man die 
verzoeking verdraagt; want als hij beproefd 
zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens 
ontvangen, welke de Heere beloofd heeft 
degenen die hem liefhebben.” 
 
In de laatste regel van dit vers ligt de 
nadruk op de liefde net als in 1 Cor 13:13. 
We kunnen dingen overwinnen, we worden 
misschien beproefd MAAR, de kroon des 
levens is beloofd aan hen die Hem 
liefhebben. Het is niet moeilijk om God lief 
te hebben, maar het ligt er wel aan waar  
ons leven zich afspeelt, wat ons leven, onze 
geest en ons hart beheerst.  
De belangrijkste vraag is dus: Verblijven we 
in geloof in de Heer, in hoop en in liefde? 
Het woord “geloof” kan gebruikt worden 
voor “geloven” maar ook voor 
vertrouwen”. We geloven en vertrouwen 
de Heer. Er is dan ook geen twijfel over dat 
we weten dat Hij er voor ons is en ons de 
rust geeft die alle verstand te boven gaat. 
Dit is mogelijk gemaakt door eenvoudig 
God lief te hebben. Als je God liefhebt, hou 
je ook van je broeders en zusters en doe je 
graag Gods werk en gehoorzaam je Zijn 
Woord, het is niet moeilijk.  
Dus, als je blijf in geloof, hoop en liefde 
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Revival in Europa 
Nederland:  vijf mensen 

wederom geboren  

 

Tsjechië : één persoon 

wederom geboren 

 

Engeland: acht mensen 

wederom geboren  

 

Hongarije: één  persoon 

wederom geboren 

 

Zo dan, indien iemand in Christus is,  

die is een nieuw schepsel:  

Het oude is voorbij gegaan,  

zie, het is alles nieuw geworden.   

 

2 Korinthe 5:17 

Peter,  Hongarije   

Cindy, Rotterdam Olivia, Rotterdam  

Marie, Rotterdam  

Meredith, Rotterdam  

Zdenek, Tsjechië  

Christine, Nth Londen,UK Kristine, Medway, UK  Emanuel, West Londen,  UK  Hanan, West Londen, UK 

Terry, Nrd. Londen, UK 

Maxine, Almere 
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De Revival Fellowship in: 

zorgde. Ze zaten al dagen zonder eten en 
als ze haar om eten vroegen zei ze hen 
het aan hun hemelse Vader te vragen, 
want zij had niets. Ze baden en gingen 
naar een Tamarinde boom en gingen 
eronder zitten. Toen stak er een flinke 
wind op, alleen op die boom en er viel 
heel veel fruit naar beneden. Ze raapten 
het op  en verkochten het op de markt. 
Van dat geld konden ze rijst kopen. 
Jehovah Jireh, de Heere zal voorzien.   
 
Noord Londen, UK 
We genieten altijd van gezamenlijke 
activiteiten met andere assemblies en we 
hebben deze warme zomer ten volle 
benut, voor wandelingen of voor bezoek-
jes aan elkaars activiteiten. Dat gaat altijd 
gepaard met fantastische fellowship, het 
delen van getuigenissen en bemoediging 
van elkaar. We hebben outreaches 
gedaan met het zingen van chorusses op 
straat, die zeker belangstelling trokken.  
Ons concert trok ook diverse bezoekers.  
Ons jaarlijkse tuinfeest was een uitste-
kende gelegenheid om het evangelie te 
vertellen en onze getuigenis te laten zien 
aan nieuwe mensen. We hadden drie 
dopen, alle drie door straat outreaches.   
 
West Londen, UK 
We hebben deze maand twee mensen 
gedoopt die ook de Heilige Geest hebben 
ontvangen. Een meneer die er voor het 
eerst was ontving ook de Heilige Geest, 
maar is nog niet gedoopt. Een vriend van 
broeder Emias kwam naar één van de 
zaterdag activiteiten en ontving na gebed 
de Heilige Geest. Hij is de volgende dag 
gedoopt. Hanan, een nicht van onze 
broeder Jean, is ook gedoopt, ze had de 
week ervoor al de Heilige Geest 
ontvangen. Ze was erg blij dat ze een 
nieuwe start kon maken. De andere man 
kwam met zijn vriend naar een zondag 
bijeenkomst, nadat er kort daarvoor een 
outreach was gehouden. We waren ook 
heel blij met bezoekers uit andere 
fellowships. Pastor Mark en Julie uit 
Christchurch, Nieuw-Zeeland waren er.  

Dordrecht 
Juli was een heel spannende maand. Aan 
het eind van de maand waren we met 
heel veel lokale en internationale 
broeders en zusters bijeen voor ons 
Europese kamp in Biezenmortel, in de 
mooie provincie Brabant. Er waren 
bezoekers uit heel Europa en zelfs uit 
Australië en Nieuw Zeeland. We hadden 
tijdens het camp extreem heet weer en 
soms voelde het meer alsof we in 
Australië waren in plaats van in 
Nederland.  Het 
was een heel 
opbouwende tijd 
met fantastische 
getuigenissen, 
gesprekken en 
veel fellowship.  
Er is door veel 
mensen veel werk verzet om het tot een 
succesvol kamp te maken, wat ook door 
iedereen die er was heel erg werd 
gewaardeerd. Heel wat internationale 
gasten waren voor het kamp ook al te 
gast in onze bijeenkomsten, wat 

natuurlijk fantastisch was. Danny Collet 
uit Adelaide gaf een gesprek waarin hij 
zei, dat wij de tussenpersoon zijn en dat 
God ons tussen Hemzelf en de mensen 
heeft geplaatst, zodat wij het evangelie 
kunnen doorgeven van de verstrekker 
aan de mensen die op zoek zijn. Het was 
een heel bemoedigende en uitdagende 
boodschap. Heel veel dank aan alle 
broeders en zuster van overzee, die 
zoveel moeite hebben gedaan om deel 
van onze fellowship te zijn deze maand!  
 
Almere 
Groeten uit dit deel van de wijngaard, 
waar Gods helende kracht nog steeds 

werkt in ons leven! Het was fantastisch 
om daarover te horen in de getuigenissen 
van onze broeders en zusters. Ester 
verteld hoe God haar heeft genezen van  
endometriose waardoor ze kinderen kon 
krijgen, wat daarvoor niet mogelijk was. 
We genoten ook van het gezamenlijke 
bidden en vasten in Rotterdam.  
Ps. Graeme en Maureen, Ps. Manuel en 
Maria en Trevor en Jose kwamen de 
week voor het kamp bij ons op bezoek. 
Ze deelden met ons hun ervaringen in de 
Heer, wat heel bemoedigend was.  
Ps. Graeme vertelde in zijn gesprek dat 
wij kinderen van God zijn door Abraham. 
Ps. Manuel deelde geschriften met ons 
over vergeving. Het is prachtig om te zien 
hoe genadig en barmhartig God voor ons 
is! Susanne uit Zwitserland was ook op 
bezoek en het was fantastisch haar 
getuigenis weer te horen. Het was heel 
fijn dat Ps. Mark en Julie uit Nieuw 
Zeeland en Ps. Chris en Monika uit 
Hongarije er voor het kamp  ook al 
waren, fantastisch. Allemaal bedankt 
voor het komen, het was heel opbouw-

end. We sloten 
de maand dus af 
met een 
fantastisch 
kamp. We gaan 
door met het 
zaaien van het 

goede zaad, het woord van God en we 
zijn er van overtuigd dat er volgende 
maand nog meer zal gebeuren.   
Tot ziens en God Bless , TRF Almere 
 
Rotterdam 
Vorige maand had een van de jonge 
zusters pijn in haar been, na een paar 
minuutjes bidden was ze genezen en kon 
ze weer gaan spelen. Caroline kwam 
weer terug uit Indonesië met goede 
berichten. Ze was erg ponder de indruk 
van de kinderen in de fellowship daar, ze 
waren ijverig, bezield en heel erg betrok-
ken bij de fellowship. Er was daar een 
vrouw die voor haar vier kleinkinderen 

Bijeenkomst bidden en vasten 

Ps. Manuel  

Koffie morgen in Dordrecht 
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De Revival Fellowship in: 
boodschap van “vrede” bracht, terwijl 
het conflict in het midden oosten maar 
voortduurt.  
1Thess. 5:3 ‘Want wanneer zij zullen 

zeggen: Het is vrede 
en zonder gevaar, 
dan zal een haastig 
verderf hun over-
komen, gelijk de de 
barensnood van een 
bevruchte vrouw en 
zij zullen geenszins 
vlieden’  Alleen onze 
Verlosser Jezus zal 

deze puinhoop in de wereld vereffenen 
wanneer Hij terugkomt!  We hadden een 
heel leuke dag naar New Forest waar we 
genoten van een wandeling en een 
picknick in de zon. De kinderen konden 
pootjebaden in een beekje en lekker 
spelen, een fantastische dag. De 
Wattchow’s, Alain uit Frankrijk en veel 
van de broeders en zusters uit West 
Londen, gingen mee voor een dagje 
strand in Alum Chine. Hoewel het toen 
iets koeler was, genoten we allemaal van 
een fantastische tijd met elkaar.   
Ps. Mark gaf een heel interessant en 
informatief gesprek met als titel  ‘Wrede 
Beesten’ waarin hij verklaarde dat wij 
geschapen zijn naar Gods evenbeeld, dit 
betekent dat wij mogelijkheden hebben 
die ons duidelijk onderscheiden van de 
dieren. Echter, als de mens zich van God 
afkeert dan wordt hij minder verlicht en 
daarom meer als de dieren. We zagen 
ook een interessante presentatie over 
Bijbel profetie : het Einde van het 
Tijdperk. Het was heel bemoedigend om 
te zien dat we zo dicht bij de wederkomst 

van 
Christus 
zijn.  
We 
bedanken  
Ps. Mark 
en Julie 
voor hun  
fellowship.  
 

Ps. Mark gaf 
een 
presentatie 
over de tijd-
lijn van het 
boek Open-
baringen  en 
een bemoe-
digend 
gesprek over 
geloof en 
genade: 
geloof 
moedigt ons 
aan te doen 
wat we 
moeten doen 
en genade is 
de paraplu 
waaronder 

alles plaatsvindt. We hadden ook 
bezoekers uit Hongarije, Rotterdam en 
Medway. Enkele activiteiten van deze 
maand waren een dag aan het strand, 
gevolgd door een BBQ met onze broeders 
en zusters uit Poole; een leuke en 
opbouwende tijd. We besloten de maand 
met een avond over vrouwen in de Bijbel.  
We moesten allemaal een vrouw uit de 
Bijbel kiezen, anderen moesten raden 
wie het was en daarna legden we uit 
waarom we juiste deze persoon hadden 
gekozen. Heel inspirerend.  
Gehoord van het platform: 
Geloof zonder acties betekent niets.   
Ga tot het uiterste in je vertrouwen.  
De glorie is altijd voor God.  
 
Medway, UK 
We hadden deze maand onze tent 
outreach op de Kent county show. Dank 
aan iedereen die ons dat weekend kwam 
ondersteunen. We genoten er allemaal 
van dat we het evangelie aan mensen 
konden vertellen. De banners over de 
schepping waren vaak een goede 
aanleiding om een gesprek te beginnen, 
net als Winkie de postduif, die vier 
vliegeniers redde die in de zee waren 
gestrand in de 2e WO. Het instinct om 
terug te vliegen, gecreëerd door God, 
was de sleutel tot deze krachttoer.  
De moeder van John Bovis, Vera is een 
tijdje geleden wederom geboren, maar zij 

kan de bijeenkomsten niet bijwonen. We 
besloten een avondmaalsdienst bij haar 
te houden. Omdat we met teveel waren 
om in het huis te passen, hielden we de 
dienst in de tuin, het was een heel op-
bouwende dag. Dank aan onze broeder 
Mark Hardy uit Perth, die deelnam aan 
onze zondag bijeenkomst via Skype. Hij 
gaf ons een gedetailleerd verslag over 
wat er gebeurde toen hij in Kroatië was 
en met spoed naar het ziekenhuis moest. 
Hij was bijna dood toen de diagnose 
luidde: nierfalen, hersenbloeding, 
beroertes, bloedvergiftiging en de 
noodzaak van een levertransplantatie.  
De broeders en zusters baden voor hem 
en de situatie verbeterde genoeg om 
terug naar Australië te gaan. Hij heeft 
geen transplantatie meer nodig en de 
doctoren hebben hem verteld dat hij nog 
nooit zo gezond is geweest. Tijdens 
bidden en vasten hoorden we 
fantastische gesprekken. Monty zei dat 
we God moeten toestaan ons te 
inspireren en ons te bemoedigen om 
sterk te zijn. Paul sprak over het kennen 
van Gods Woord en dat we klaar moeten 
zijn om dat met anderen te delen. Terwijl 
de wereld tolerantie promoot, moeten 
wij de waarheid laten zien en daar voor 
staan. We genoten een paar dagen van 
het gezelschap van Ps. Mark en Julie toen 
ze in Kent waren. We gingen ook met hen 
naar  Normandië om het oorlogsmuseum 
van de 2e WO te bezoeken.  Ps. Mark gaf 
een presentatie over de tijdlijn van  
profetieën, wat ons liet zien dat de  
wederkomst van de Heer echt nabij is.  
Maria, Kristine en Cory werden deze 
maand gedoopt.  
 
Poole, UK 
We begonnen de maand juli met een 
outreach in een nabij gelegen plaats, 
waar we met veel mensen konden 
spreken of ze namen een pamfletje mee. 
Een paar mensen kwamen een kijkje 
nemen bij de bijeenkomst op onze 
nieuwe locatie. We hadden een 
presentatie over het recente bezoek aan  
Jerusalem waar prins William de 

Ruby and Ruth 
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Liverpool, UK 
Veel dank aan alle bezoekers. We 
genoten deze maand van ons allereerste 
plaatselijke camp dat in Noord Wales 
werd gehouden. We hadden een gecom-
bineerd bidden en vasten met Yorkshire, 
hier zijn een paar speerpunten uit de 
gesprekken: Genesis 3. Adam & Eva 
veroorzaakten een hoop problemen voor 
zichzelf omdat ze niet deden wat God 
had gezegd. Bid iedere dag en gebruik de 
Bijbel  - Gods handleiding, om je door 
alles heen te leiden. Matt. 9:35-39. 
Natuurlijk mededogen is niet hetzelfde 
als geestelijk mededogen. Natuurlijke 
compassie is om de zwakken te helpen, 
geestelijke compassie is de zwakken 
redden. Dus bid voor werkers die als 
kleine herders zijn die de Heer volgen en 
daardoor anderen naar de Grote Herder 
kunnen brengen. Psalm 55:16-18. Net als 
wij, maakte koning David enkele grote 
fouten in zijn leven, maar omdat hij de 
Heer zocht in gebed, zichzelf verbeterde 
en een goede visie had, werd hij op het 
eind vergeven. Filipp. 3:14,20-21. Alle 
wereldse bouwwerken zijn ontworpen 
om een tijd mee te gaan, maar niets is 
voor eeuwig, de tempel niet, de 
tabernakel niet, de tempel van Salomo 
niet, zelfs onze lichamen niet. God is 
geïnteresseerd in het redden van onze 
zielen, dat moeten wij dus ook zijn.  

De Revival Fellowship in: 
1 Petr. 4:12-13. Als we verzocht worden, 
wat laat dat dan zien in ons? De natuur-
lijke mens of de geestelijke mens?  
Religie is gefixeerd op de afbeelding van 
Jezus, ze zien het in stuc op de muren, 
maar ook in oesters of in kaas op toast, 
maar ze missen totaal waar het echt om 
gaat! Je kunt Zijn afbeelding zo niet zien, 
maar het wordt geopenbaard in degene 
die verdrukking verdraagt door in de 
Geest te wandelen.   
 
Yorkshire, UK 
We hadden een fantastische maand, we 
begonnen met bidden en vasten, samen 
met Liverpool – veel bijzondere inspiratie 
vanuit de geschriften en erna goede 
fellowship. We hadden bezoek van  
Ps. Mark en Julie, die over waren uit 
Christchurch voor de camps in Nederland 
en in Bath. Ps. Mark gaf het gesprek op 
de huisbijeenkomst en we genoten 

allemaal van de eenheid die we hebben 
in de fellowship, al komen we van de 
andere kant van de wereld. David Provis 
en zijn vrouw Tina, uit Melbourne, en  
Brian en Cheryl uit Canberra zijn ook bij 
ons geweest in de bijeenkomsten. Het 
was fantastisch om weer bij te praten, 
hun getuigenissen te horen en te 
genieten van hun ondersteuning  en de 
gesprekken die we hoorden. Sommigen 
van ons maakten gebruik van het mooie 
weer en gingen een paar dagen 
kamperen in Whitby aan Zee. Broeder 
Clive groeide op in die omgeving en we 
kregen een wandeling met gids door  
Staithes, een historisch vissersdorp, waar 
we natuurlijk fish en chips aten en gingen 
pootje baden in de zee. Dan en Anna 
brachten hun baby Nathan in de zondag 
bijeenkomst voor “inzegening”. We 
weten dat het dopen van kinderen niet in 
de Bijbel staat, maar we lezen wel dat 
Jezus als baby in de tempel werd 
“voorgesteld aan God” en dus baden we 
voor Nathan voor een gezegend leven en 
dat het hele gezin  door mag gaan met 
groeien in de Heer.   
We hadden deze maand ook één of twee 
bezoekers in de bijeenkomsten die nog 

niet wederom geboren zijn, ze luisterden 
naar de boodschap. Anderen kwamen en 
vroegen om materiele hulp en we 
konden hen uitleggen dat onze capaciteit 
om hen op die manier te helpen heel 
beperkt is, maar dat zij wanneer zij zich 
tot God wenden en gehoorzaam zijn aan 
het evangelie, Hij in staat is om hun 
levens te veranderen, niet alleen mate-
rieel maar ook geestelijk, wat natuurlijk 
het belangrijkste is. Dus, tot volgende 
maand ”...doch laat ons goeddoende niet 
vertragen; want te zijner tijd zullen wij 
maaien, zo wij niet verslappen.” Gal. 6:9 
 
Tsjechië  
Lieve broeders en zusters, juli was echt 
een boeiende maand! Onze nieuwe 
broeder Zdenek, werd op zondag 1 juli 
gedoopt en ontving drie dagen later de 
Heilige Geest. Hij hoorde het evangelie 
op een outreach ongeveer een maand 
ervoor en kwam om het te onderzoeken.  
Prijs de Heer! We hadden ook Bidden en 
Vasten met drie fantastische gesprekken 
met de volgende onderwerpen:  
1. Als ons hart zacht is en bereid voor 
God, hoeven we geen angst te hebben.  
2. Jezus ging de hele weg om ons de 

redding te 
brengen  - hoe 
ver zijn wij 
bereid te gaan, 
zodat anderen 
ook gered 
kunnen 
worden?   
3. Luister naar 
degene die God 

op je pad stuurt om tegen je te spreken!  
Onze jaarlijkse Garage Sale en Fellowship 
Open Dag trok heel veel mensen, velen 
van hen hoorden het evangelie voor de 
eerste keer. Iedereen werkte heel goed 
samen om geld bijeen te brengen voor 
het Missie Fonds. We hadden ook een  
BBQ in de tuin en veel broeders en 
zusters nodigden familie leden uit. We 
spraken met hen en getuigen tegen hen, 
we hopen dat we snel weer eens zien. 
Het was heel fijn om deze maand 
uitbreiding van de fellowship te hebben 
met Jana en de kinderen en (uit 
Liverpool) en Tom en Robyn (uit 
Adelaide). Een ander hoogtepunt was het 
zomerkamp in Nederland! Fantastische 
gesprekken en getuigenissen en 
fellowship, met broeders en zusters uit 
veel verschillende landen.   
 
Hongarije 
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De Revival Fellowship in: 
getuigenissen en hadden samen de 
bijeenkomsten. We genoten er allemaal 
van! Het is heel fijn om van elkaar te 
leren en ervaringen te delen. We hadden 

ook bidden en 
vasten, wat 
weer heel op-
bouwend was 
en we kregen 
meteen som-
mige antwoor-
den. Aan het 
eind van de 
maand kwam 
Sunia op 
bezoek, hele-
maal uit Fiji, 
want hij is 

hierheen verhuisd voor zijn werk, voor 
drie jaar. Zijn gezin zal spoedig volgen en 
zij zullen de komende jaren in onze 
fellowship zijn. We zijn heel blij met hen 
en met de groei van onze fellowship. We 
hadden op een zondag een bezoeker van 
de groep van ‘the Last Reformation’  in 
Zurich. Hij had op internet over ons 
gelezen. Hij had veel vragen en was met 
name verward over het spreken in 
tongen. Hij kreeg alle antwoorden met-
een uit de Bijbel en hij ging blij weer weg. 
Hopelijk ziet hij de leiding van de Heer en 
blijft hij met ons in contact. Aan het eind 
van de maand gingen we naar het kamp 
en hadden een goede en opbouwende 
tijd en we genoten  ervan broeders en 
zusters van over de hele wereld weer te 
zien. Gods woord is heel krachtig en we 
krijgen altijd de antwoorden die we nodig 
hebben, als we luisteren. 

Er werd deze maand één persoon 
gedoopt en een ander werd vervuld met 
de Heilige Geest, met het bewijs van 
spreken in tongen. We hadden een 
weekend van bidden en vasten, waar we 
hoorden dat we onszelf moeten toe-
wijden aan onze wandel in de Heer en de 
blijdschap zal volgen; als we wederom 
geboren zijn en dan God dienen en ook 
elkaar, dat maakt het onderscheid met 
hen die zichzelf Christenen noemen; we 
moeten ervoor zorgen dat we tijd voor 
God apart zetten en Hem zoeken en de 
overwinningen zullen volgen; we moeten 
erop bedacht zijn dat Satan altijd 
probeert onze relatie met God te 
verstoren; denk erom dat je niet 

opstandig bent, inspireer liever anderen 
dan alleen mee te leven en corrigeer 
liever dan vergissingen te accepteren.  
Een groep broeders en zusters ging op 
kano avontuur, het resultaat was goede  
team building vol met spannende 
uitdagingen. We hadden bezoek van acht  
Australiërs en zagen een presentatie van  
Ps. Graeme over de eindtijd en hoorden 
diverse getuigenissen en een gesprek van  
Ps. Manuel over vergeving. We zijn altijd 
blij met bezoekers, het is opbouwend en 
we danken hen voor de moeite die ze 
namen om onze fellowship te onder-
steunen. Aan het eind van de maand 
hadden we een fantastisch camp in 
Nederland, waar ongeveer 61 Hongaren 
heen gingen, per auto, bus of vliegtuig. 
We hadden een leerzame week en nu we 
weer thuis zijn staan we klaar om weer 
de goede kant uit te gaan. Dank aan 
iedereen die dit mogelijk maakte.  
Een broeder die zijn huis te koop had 
staan, moest daar echt de volle prijs voor 
krijgen. Mensen zeiden tegen hem dat dit 
onmogelijk was, maar met de hulp van 
God kwam er een koper die bereid was  

de vraagprijs te betalen. De knie van een 

broeder werd door God genezen. Met 
Gods hulp kwam hij ook een financiële 
crisis te boven. De auto van een broeder 
gaf het op toen hij met zijn gezin naar het 
kamp ging. Ze hadden grote rust in deze 
situatie en op een wonderbaarlijke 
manier kwamen ze op tijd op het kamp 
aan. Een kleinen jongen, die geestvervuld 
is, had pijn in zijn maag, maar was na 
gebed weer helemaal in orde. Een zuster 
prijst de Heer voor een grote overwin-
ning: ze was heel bang om lang te 
vliegen, maar ze begreep dat het nodig 
was om op het kamp te komen, dus ze 
kocht het ticket en vertrouwde op God.  
 
Zwitserland 
Hallo broeders en zusters, we begonnen 
de maand met een fantastisch bezoek 
van Danny en  Mandie uit Adelaide. We 
hadden een goede tijd samen in de 
eenheid van de Geest, deelden veel 

Ik kom uit een gezin waar veel werd gevochten en waar angst 
heerste. Mijn moeder was Hindoe en mijn vader geloofde niet in 
God. Als kind ging ik naar en christelijke school waar ik hoorde 
over Jezus. Toen ik ouder werd ging ik naar verschillende kerken 
en werd ik ook gedoopt. Ik dacht dat ik goed stond voor God.  
Ik wilde een goed mens zijn, maar ik bleef toch leven zoals ik  
wilde,  met uitgaan, relaties hebben, alcoholdrinken enz.  
Ik was eenzaam en werd depressief en ik verlangde naar  
christelijke vrienden die me konden begrijpen. Hier ben ik toen 
echt voor gaan bidden. In 2014 vertelde een broeder me dat ik de 
Heilige Geest moest ontvangen om een kind van God te worden. 
Omdat hij zo overtuigend was, kwam ik mee naar een bijeen-
komst van de Revival Fellowship. Ik werd in mijn hart geraakt 
door het woord van God. Ik werd opnieuw gedoopt, want ik wilde 
een nieuw leven beginnen met God. Twee weken later ontving ik de Heilige Geest en sprak ik in 
tongen. Ik was echt gelukkig en voelde me beschermd door God. Ik ben niet langer eenzaam en 
ben genezen van mijn depressie. Hij vernieuwde mij van binnenuit. Nu betrek ik Hem in alles wat 
ik doe en hierdoor heb ik rust en vrede in mijn hart.  
Sintya, Rotterdam  

Getuigenis  
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