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 Europees Maand verslag 
        Juni 2018 

Server News,  
July 2018 
 

Euro camp 2018 coming 
up. The camp song, 
theme explanation and 
camp banner are on our 
server for preview. 
A movie from the Mental Health presentation 
is also available for download.   
For login and download details, e-mail me at: 
piet.visser@revivalfellowship.nl.  
Ps Piet Visser 

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

We hebben deze maand onze eerste grote outreach in Oekraïne gehouden, in de plaats Uzhhorod. Er zijn op dit 
ogenblik drie saints hier, Nikolai, Galyna en Anastasia. Ze zijn nog niet zo lang geleden hierheen zijn verhuisd om 
dichterbij de Hongaarse Fellowship te wonen.  Uzhhorod ligt dicht bij de grens met Hongarije en Slovakije.  
Ongeveer 50 broeders en zusters uit Hongarije en Tsjechië bezochten de outreach en ook twee uit Australië en 
één uit Engeland. We hielden ‘s morgens een bidbijeenkomst en waren de hele middagen bezig met  
outreachen, gevolgd door een avondprogramma met getuigenissen, korte gesprekken en presentaties, 
in het centrum van de stad. Er waren bij ieder onderdeel nieuwe bezoekers, inclusief vijf op de laatste morgen-
bijeenkomst op zaterdag. Onze nieuwste broeder en zuster uit Oekraïne, Pavel en Irina, waren er ook bij,  
nadat ze uren hadden gereisd vanuit hun woonplaats Mariupol.  (Pavel is Anastasia’s broer).  

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

seconden één] ieder jaar.  
Het staat als doodsoorzaak op de 2e  
plaats van mensen tussen de 15-29 jaar.  
48% van de volwassen bevolking lijdt aan 
hoofdpijn.  
50 mln. mensen lijden aan epilepsie. 
De Bijbel zegt (Amplified): 
2 Tim 3:1 En weet dit, dat in de laatste 
dagen ontstaan zullen zware tijden, 
tijden van grote stress en moeilijkheden, 
moeilijk om mee om te gaan en moeilijk 
om te verdragen.  
2 want de mensen zullen zijn liefhebbers 
van zich zelven, heel erg egoïstisch, 
liefhebbers van geld en geprikkeld door 
een buitengewoon verlangen naar luxe, 
trots en arrogant en hooghartige 
snoevers. enz. enz. 
Waarom zijn dat er zoveel in deze tijd? 
Een quote van Joseph Goebbels, de 

minister van propaganda van de  
Nazi's. Hij zei: “we zouden nooit 
zover gekomen zijn onder de hulp 
van de radio”. In die tijd was dat het 
ultieme propaganda middel. 
Tegenwoordig hebben we veel 

betere propaganda, sociale media. 
Veruit het grootste aantal mensen 

dat beïnvloedt wordt zijn jongeren.  
Het laatst nieuwe op Instagram is de 

“migraine look”. De druk om de perfecte  
selfie te maken is enorm. Velen bekopen 
dit met de dood. Dat is een snelle dood, 
maar hoe zit het met de langzame dood?  

Zien we dat deze verslaving om te proberen 
te voldoen aan dit ideaalbeeld, altijd zal 

leiden tot depressie?   En dat we daardoor 
misschien eindigen met verslaving aan de 
voorgeschreven medicijnen?  
Dus, wat is het antwoord?  
In onze fellowship zijn veel mooie getuige-
nissen van mensen die nu een nieuw leven 
hebben, vrij van de beperkingen van deze 
verschrikkelijke  omstandigheden.  
Jer.32:17 Ach Heere, Heere, zie Gij hebt de 
hemelen en de aarde gemaakt door uw 
grote kracht en door Uw uitgestrekte arm; 
geen ding is u te 
wonderlijk: 
Jer.32:27 Zie, Ik ben de 
Heere, de God van alle 
vlees; zou mij enig ding 
te wonderlijk zijn?  
Ps Piet Visser. 

   Gehoord van het Platform 
  
• Je kan niet in je eentje het lichaam van 

Christus vormen!  
• We zijn overwinnaars, geen 

slachtoffers.  
• God heeft de BMU - best mogelijke 

uitkomst voor ons bedacht.  
• Bewijs jezelf, niet Christus.  
• Omarm het woord van God en zie hoe 

je leven verandert.  
• Wie/wat staat er centraal in ons leven?  
• Hoe weten we wat God van ons ver-

wacht, als we Zijn Woord niet lezen?  
• God wil de mensen van deze wereld 

redden, niet de wereld zelf.  
• God heeft geen limiet, de mens wel.  
• Gods Woord moet ons leven besturen, 

niet de omstandigheden.  
• Soms benaderen we situaties op een te 

menselijke manier. God is  geen mens.  
• Leer geduldig en wijs te zijn.  
• We moeten ons geloof beproeven en 

uit ons doorsnee bestaan stappen.  

Het begrijpen van zaken aangaande de 
geestelijke gezondheid vraagt wat 
aanpassing in onze denkwijze.  
Om te beginnen rust er, zelfs in deze 
moderne tijd, nog steeds een stigma op 

dit steeds toenemende probleem.  
Wat zegt het woordenboek: 
Stigma: Een vooroordeel dat aan een 
bepaalde persoon wordt gekoppeld.    
Vanwege dit stigma wordt er in veel 
gevallen niet over gesproken en blijft 
daarom bijna de helft van de gevallen 
ook onbehandeld. In het nog niet zo 

verre verleden, werden mensen met 
geestelijke gezondheidsproblemen in een 
psychiatrische instelling geplaatst (als ze 
er het geld voor hadden) en daar 

behandeld. De hedendaagse statistieken 
zijn vreselijk. 
400 mln. mensen lijden aan Depressie. 
21 mln. mensen lijden aan Schizofrenie. 
60 mln. mensen zijn Manisch-depressief. 
48 mln. mensen lijden aan Dementie.   
800,000 plegen zelfmoord [iedere 39 
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Revival in Europa 
Nederland:  drie  

mensen wederom 

geboren. 

 

Engeland: drie  

mensen wederom 

geboren.   

 

Hongarije:  drie  

mensen 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 

Kartik, Dordrecht John, Poole, UK  

Suriname Update  

In April zijn Delano, Meredith en Anthony twee weken in Suriname geweest.  

In deze periode zijn er twaalf mensen wederom geboren en toegevoegd aan de fellowship.  

Tot nu toe hebben ongeveer 25 mensen de Heilige Geest ontvangen.  

Monika, Hongarije Martin, Hongarije 

Francise, Almere 

Almere, 

Polly, Medway, UK  Lenka, Medway, UK  
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De Revival Fellowship in: 
wat training voor iedereen. Onze cheer- 
leaders waren zeker de sterren van de dag.  
We gingen mee met de broeders en zusters 
van Noord Londen op een wandeling naar  
Hampstead Heath, Gary gaf ons onder weg 
een beetje geschiedenisles daarover.   
We genoten allemaal van de mooie omgeving 
en we hadden fantastische fellowship.  
We bedanken Ps. Steve en Pam Gillespie voor 
hun bezoek. Het was fijn om het goede 
nieuws te horen over de fellowships aan de 
andere kant van de wereld. We sloten de 
maand af met een barbecue in de zinderende 
zon, er waren bezoekers en we konden hen 
het Woord van God vertellen.   
Een fantastisch einde van een drukke maand.  
 
Poole, UK 
Bij de eerste woensdag bijeenkomst deze 
maand hadden we een bezoeker, John. Hij 
luisterde naar het gesprek en ontving daarna 
de Heilige Geest in de bidlijn. De zaterdag 
daarop hadden we een leuke quiz- en 
spelletjes avond. John kwam ook en werd die 
avond gedoopt en wij zijn weer gestimuleerd 
nu we zien dat hij blij aan het wandelen is met 
de Heer. Hierna hadden we een outreach en 
gingen naar een plaatsje in een omgeving 
waar we nog niet eerder waren geweest.  
We konden tegen veel mensen spreken en 
pamfletjes uitdelen en we kijken ernaar uit in 
die buurt weer te gaan outreachen. We 
hadden een interessante presentatie over 
Manasse die andere landen verdedigt. Dit 
heeft ook betrekking op het opzetten van 
militaire bases in Oost Europa, Israël en 
andere delen van het Midden Oosten. Later in 
de maand hadden we een fellowship dag in 
Winchester waar ook de broeders en zusters 
van West Londen naar toe kwamen. We 
genoten allemaal van een historische 
wandeling door de stad en Ps. Jim vertelde 
hoeveel van de geschiedenis van Winchester 

verband houdt met de Bijbel.   
We genoten ook van een picknick in het 
mooie weer en konden lekker bijpraten met 
broeders en zusters. We hebben onze 
bijeenkomst hal nu in het stadje Winton, waar 
we in mei ook onze Bournemouth outreach 
hebben gehouden. We kijken ernaar uit te 
zien wat God voor ons in petto heeft in deze 
nieuwe plaats. Dat was het vanuit een heel 
warm en zonnig Poole deze maand!  
 
Yorkshire, UK 
Het is al weer even geleden sinds ons laatste 
verslag en sindsdien is er heel wat gebeurd.   
Onze Bijbel Profetie borden blijven ons goede 
mogelijkheden geven tot getuigen en 
persoonlijk getuigen in de dorpjes in de 

Dordrecht. 
In de maand juni genoten we van het 
prachtige weer, in de fellowship hadden we 
de gewoonlijke activiteiten.  
Op één van de zaterdagavonden luisterden 
we naar enkele korte gesprekken en keken we 
naar een video opname van een gesprek dat 
Ps. Colin gaf op het Leadership Camp. Het 
gesprek dat Gideon gaf ging over betrokken 
zijn. We kunnen wel aanwezig zijn bij alle 
bijeenkomsten en activiteiten maar zijn we 
ook betrokken? Betrokken zijn houdt in dat 
we geïnteresseerd zijn en empathie tonen.  
Als we echt betrokken zijn plaatsen we God 
en anderen boven onszelf.  
We waren heel blij met het bezoek van  
Ps. Chad en zijn gezin uit Adelaide. Hij gaf een 
gesprek op zondag over: Zeven cruciale 
dingen voor ons leven in de Heer.  
Op zich niets nieuws, maar de manier waarop 
hij het bracht maakte het heel interessant en 
bemoedigend. We hadden ook de doop van 
een jonge man waar op de outreach tegen 
was gesproken. Het is altijd goed om te zien 
als mensen bereid zijn hun leven aan de Heer 
toe te vertrouwen en voor ons is het 
bemoedigend om te zien dat onze arbeid niet  
tevergeefs is.  
 
Rotterdam. 
In de afgelopen maand leerden we van de 
gesprekken dat hoe meer we ontdekken over 
God, hoe meer we Hem gaan aanbidden. We 
moeten alert blijven om goed te zien wat God 
ons leert. De wereld zoals we die kennen zal 
vergaan, laten we daarom schatten in de 
hemel verzamelen, die niet vergaan. We zijn 
blij als we zien dat onze arbeid vrucht draagt 
en we zijn blij om te delen wat we hebben.  
Er waren bezoekers in de bijeenkomsten en 
anderen zeiden dat ze spoedig willen komen.  
Men ziet onze getuigenis, dus wees een goed 
getuigenis. De kinderen van de Bijbelklas 
gingen op kidscamp en hadden een fantas-
tische tijd met elkaar, ze waren bij alles 
betrokken en konden ook anderen helpen.  
Het evangelie wordt verspreid. Er zit 
voortgang in het  herstelwerk aan de hal.  
Ik zal Gods prijzen met gezang en Hem met 
dankzegging grootmaken. Psalm 69:30. 
 
Almere. 
Lieve broeders en zusters. Deze maand zijn er 
weer twee mensen wederom geboren. 
Tijdens het eerste wekend hadden we een 
avond over tekenen en wonderen, Arno liet 
op video getuigenissen zien van onze 
broeders en zuster in PNG. Doordat we 
hoorden van de wonderen en hoe Gods 
Woord zich daar verspreidt, werden we 
aangemoedigd om door te gaan om mensen 
het goede nieuws te vertellen en mensen te 
zoeken die de waarheid willen horen. We 
hoorden nog meer nieuws over fellowships 
elders in de wereld. Ps. Chad en zijn gezin 
bezochten ons en vertelden ons over de 
dopen in Armenië.  
 

We genoten van de fellowship met hen.  
De kinderen van 7-12 genoten van het 
weekend met ons jaarlijkse kids camp, dat 
weer vol zat met activiteiten. Ze leerden meer 
over hoe waardevol het is om in de Heer te 
zijn en hoe belangrijk het is om daar mee 
bezig te zijn. Tom gaf een kort gesprek over: 
Ook kinderen zijn heel belangrijk in Gods plan.  
Als je al wederom geboren bent en wandelt 
met de Heer, als je stilstaat is dat niet goed 
voor jezelf en ook niet voor degenen om je 
heen. Dus het is beter om vastberaden te 
blijven om door te gaan. Jermain sprak over 
Gods liefde: Gods liefde is waardevol  en God 
liefhebben betekent doen wat Hij zegt. God 
houdt van ons en wij moeten zo ook van 
elkaar houden. Het was weer een fantastisch   
camp en Ps. Piet  Netty deelden hun 
getuigenissen hoe ze hun eigen gevoelens 
konden overwinnen en Gods roeping op de  
eerste plaats zetten toen ze besloten terug te 
gaan naar Nederland om daar het evangelie te 
verspreiden. Voor we iets besluiten is het 
altijd goed om eerst onze motivatie te  
onderzoeken.  
Genezingen: zuster Liesbeth is genezen van  
diabetes! Ps. René was in de bidlijn genezen 
van hoofdpijn. Sherika kon slecht zien en is 
daarvan genezen, ze hoeft geen bril meer te 
dragen!  
We kijken er naar uit jullie te zien op het 
zomer camp en mooie getuigenissen te delen!   
  
Medway, UK 
We hadden een vruchtbare maand, twee 
mensen werden wederom geboren. We zijn 
druk met de voorbereidingen voor onze grote  
tent outreach tijdens de Kent County Show 
volgende maand. Ps. Steve heeft ons een idee  
gegeven van de enorme en uiteenlopende 
onderwerpen omtrent de schepping, die 
worden dat weekend gebruikt in diverse korte 
presentaties. We kwamen samen in Chatham 
voor een muzikale outreach in de zon. Terwijl 
de choruses op straat klonken, hadden we 
enkele goede gesprekken, voeten die op maat 
mee tikten en ook mensen die om een 
pamfletje kwamen vragen. Het was een 
fantastische start van de dag. Die middag 
kwamen we met de broeders en zusters uit 
Noord Londen samen in de hal en genoten 
van items, gesprekken en getuigenissen van 
genezingen. Het was zo’n opbouwende dag. 
We genoten allemaal ook heel erg van een 
nieuw jaarlijkse evenement; een fellowship 
sportdag met spellen voor jong en oud. Er 
werd heel wat gelachen maar het was ook wel 
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De Revival Fellowship in: 
fantastische outreach van drie dagen in 
Oekraïne waar ongeveer 30 broeders en 
zusters waren uit Hongarije, Tsjechië, 
Engeland en zelfs Australië. We konden  het 
evangelie verkondigden en de broeders en 
zusters daar ondersteunden. Er zijn ongeveer  

5000 pamfletjes uitgedeeld gevolgd door veel 
gesprekken. s ’Avonds werden er presen-
taties  gegeven die de bezoekers lieten zien 
hoe je in het koninkrijk van God komt. We 
kijken heel erg uit naar de vruchten van dit 
werk. Het was een drukke maand in de Heer 
en we kijken uit naar de volgende. God Bless.  
 
Zwitserland 
Groeten uit 
Bern. Zsuzsa 
kwam weer 
terug uit 
Adelaide, nadat 
ze drie weken 
bij haar zus was 
geweest en de 
bijeenkomsten in Woodcroft had bijgewoond.   
We hadden een  Skype bijeenkomst met onze 
broeders en zusters in Liverpool.  
Het was heel bemoedigend en opbouwend  
voor ons. We hoorden mooie getuigenissen, 
items en van iedere kant een gesprek. We 
hoorden dat we onze tijd altijd wijs moeten 
gebruiken, want we weten niet hoeveel tijd 
we hebben voor de Heer terug komt. Tussen 
de bijeenkomsten op zondag kwam er een 

omgeving had als resultaat één of twee 
bezoekers in de bijeenkomsten.  
Ook een  BBQ trok een aantal familie leden en 
vrienden. Ps. Darryl Williams bracht ons een 
bezoek, wat we heel erg waardeerden en Jean 
Sykes uit Nieuw Zeeland is op het ogenblik 
hier bij ons en kan weer bijpraten met haar 
broer en zus, die ook bij ons in de fellowship 
zijn. We hadden een heel leuke dag in 
Manchester, samen met de broeders en 

zusters uit 
Liverpool, door de 
jaren heen zijn er 
mooie vriend-
schappen ont-
staan. Nathan 
Silatolu is een 
recente 

toevoeging aan ons groepje – gezond en wel 
geboren, maar er waren wel wat complicaties 
tijdens de geboorte. Anna (zijn moeder) 
bevond zich in een levensbedreigende situatie 
maar getuigde hoe ze dat doorstond, alleen 

door de kracht van 
gebed. Dan 
(Nathans vader) 
maakte ook een 
mooi wonder mee 
– de beet of kras 
van een insect 
naast zijn oog 
leidde tot een 
ernstige infectie 
achter zijn netvlies, 
wat hem gezicht in 

zijn oog had kunnen kosten. De dokter wilde 
opereren, wat op zich 
al een risico inhield 
van 30%  kans op 
blindheid. Maar door 
gebed was hij drie 
dagen later geheel 
genezen.  
We krijgen steeds 
goede berichten over 
revival in West Afrika, 

dat is een grote inspiratie voor ons. Tot 
volgende keer   
“..zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd 
overvloedig zijn de in het werk van de Heer, 
als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de 
Heere” 1korinthe 15:58. 
 
Ierland 
Groeten uit een zonnig Ierland! Het weer is 
hier geweldig wat altijd het humeur van de 
mensen ten goede komt. We gaan door met 
outreachen in het centrum en er waren 
enkele positieve reacties. Deze maand kwam 
een vrouw terug die Geest vervuld is, ze is een 
paar jaar weg  geweest en heeft nu weer 
diverse bijeenkomsten bijgewoond.    
Een jonge man die jaren geleden al eens was 
geweest kwam terug om weer eens te kijken, 
ze krijgen beide follow up.   
We zijn ook gezegend met veel bezoekers van 
anderen fellowships: Monty & Robyn Murphy 

(Medway); Mary Harris (Perth) en Kari-Matti 
en  Ritva Juhe (Perth). We hebben intensief 
genoten van fellowship; het delen van 
getuigenissen en goed nieuws horen van de 
andere kant van de wereld. We waarderen die 
bezoeken heel erg! Op een vrijdagavond aan 
het eind van de maand hadden we Skype 
verbinding met de fellowship in Frankrijk;  
we deelden getuigenissen en favoriete 
geschriften. Het was een mooie afsluiting van 
de werkweek; we kwamen moe binnen, maar 
gingen opgebouwd en verkwikt weer naar 
huis! Prijs de Heer! Tot volgende maand.  
 
Hongarije 
Groeten van hier, er zijn deze maand drie 
mensen wederom geboren, we waren deze 
maand weer druk bezig met het werk van de 
Heer. We begonnen met een Faulty Towers 
dinner night waar we het woord van God 
konden vertellen aan meer dan 30 mensen, 
waarvan er één werd gedoopt. De volgende 
zaterdag hadden we een 8 uur durende 
outreach, waarbij we afwisselend in ploegen 
het Woord verspreidden. De volgende zondag 
hadden we een presentatie met als thema; 
Jericho. De zaterdag daarop hadden we een 
middagprogramma met overlevingstraining, 
waar we tegen mensen vertelden hoe ze 
konden ontsnappen uit deze wereld en aan 
degenen die mee kwamen hoe te leren om te 
overleven in de wildernis. We hadden een 
presentatie over wonderbaarlijke genezingen 
die we hebben meegemaakt, we luisterden 
naar een paar broeders en zusters die vertel-
den over het onmogelijke dat God in hun 
leven had gedaan; genezing van een hersen-
tumor, depressie en boulimia. Een zuster die 
stervende was herstelde genoeg om met 
anderen te bidden en hen te bemoedigen en 
choruses te zingen zoals Lord I’m Willing, voor 
ze tenslotte ging slapen.  De moeder van een 
zuster werd met spoed naar het ziekenhuis 
gebracht, omdat haar lichaam het opgaf, 
maar na gebed kwam ze weer bij en kon met 
haar familie praten, we blijven voor haar 
bidden. Een zuster leed aan paniek aanvallen 
maar na gebed was ze de volgende dag 
genezen. Een broeder die diabetes heeft, was 
vergeten zijn medicijnen te nemen en hij at 
iets wat niet goed voor hem was. Toen hij zich 
realiseerde wat hij had gedaan ging hij bidden 
en had nergens last van. Een broeder had 
gebeden voor pijn in zijn hart en was genezen.  
Voor het camp begaf de auto van een gezin 
het en ze hadden geen geld om het voor die 
tijd nog te laten maken. Ze baden ervoor en 
gingen naar een garage waar de monteur hen 
vertelde dat hij ook gelovig was en hij maakte 
de auto meteen voor hen voor een zacht 
prijsje. Tenslotte, een broeder had financiële 
problemen doordat hij zijn studie lening terug 
moest betalen en belasting. Nadat hij ervoor 
had gebeden ging hij naar de overheid om te 
proberen het op te lossen en zij zeiden 
ronduit dat ze hem zijn schuld helemaal 
kwijtscholden. Tenslotte hadden we een 
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jonge man de hal binnen en hoorde het 
evangelie. Hij was nogal onder de indruk van 

wat hij 
hoorde en 
nam een 
pamfletje 
mee. Later 
in de maand 
werden we 
verrast met 
een bezoek 
van 

Christoph, Kate en hun zoon David van de 
fellowship in Nongkhai, Thailand. Christoph is 
oorspronkelijk uit Zwitserland, maar ging hier 
jaren geleden weg, omdat hij het leven hier 
niet aan kon. Hij hoorde het evangelie in 
Thailand, waar hij zich liet dopen en de Heilige 
Geest ontving. Er kwam nog een jonge man in 
de bijeenkomst, waar op de straat tegen was 
gesproken, net voor de bijeenkomst. Hij was 
erg onder de indruk van wat hij hoorde en hij 
zei, dat hij het gevoel had dat er iemand tegen 
hem sprak tijdens het gesprek, wat natuurlijk 
God was. Het is fantastisch om te zien, dat als 
we moeite doen voor de Heer, Hij het zegent.  
Op een zaterdagavond zijn we bij elkaar 
gekomen en hebben samen goed gebeden.  
We baden voor de broeders en zusters die dat 
nodig hadden en we weten dat de Heer hen 
zal zegenen. We kijken weer uit naar weer 
een spannende maand.  
  
Tsjechië 
De kinderen bleven een nachtje slapen bij  
Pastor Olda en Eva en vormden daarna  

outreach maatjes 
met volwassenen 
voor de zaterdag 
morgen outreach. 
Ieder paar ging 
samen outreachen 
en ze hadden 
diverse goede 
gesprekken.  
Een waardevolle 
activiteit voor onze 
‘volgende genera-

tie’! Ook 
veel 
dank 
aan Jan 
Pieter 
en Karen 
uit 
Holland 
voor 
hun 
bezoek. 
Het was fantastisch om samen fellowship te 
hebben en hun getuigenissen te horen en ook  
het gesprek van Jan Pieter op zondag. Broeder 
Dan gaf een presentatie over de verschillende 
vormen van oordelen in de geschriften. Hij 
vatte samen tot welke soort van oordelen we 
worden aangemoedigd om te doen  – een 
heel interessant onderwerp!  

De Revival Fellowship in: 

Tenslotte namen 8 broeders en zusters deel 
aan de grote outreach in Oekraïne, samen 
met de broeders en zusters uit Hongarije en 
ook Tom en Robyn uit Australië. Het was echt 
een tijd om de Heer te zoeken om gebruikt te 
worden en te bemoedigen, in welke taal dan 
ook. (Tsjechisch, Russisch en Engels om er 
maar een paar te noemen)! De Heer zegende 
onze inspanning met bezoekers bij alle 
evenementen en blije, voldane broeders en 
zusters. Prijs de Heer daarvoor! 
 
Frankrijk 
In juni genoten we van twee Skype bijeen-
komsten met onze broeders en zusters in 
Cape Town en in Dublin. Beide waren heel 
opbouwend en het is zo bijzonder om te 
kunnen ondersteunen en ondersteund te 
worden door onze familie in de Heer. Met de 
broeders en zusters in Dublin deelden we 
favoriete geschriften en getuigenissen, we 
hoorden van indrukwekkende dingen die God 
gedaan heeft: genezing van Ischias en van 
Lymfeklierkanker, vrijgezet zijn van gokver-
slaving en roken, een baan en grote verbete-
ring in de symptomen van autisme. Broeder 
Doug van Cape Town sprak over de speciale 
kleding die de priesters droegen in het Oude 
Testament en dat wij net zo mooi moeten zijn 
voor de Heer, door Jezus in ons te laten 
reflecteren. We hielden onze eerste garage 
sale, als een nieuwe manier om mensen uit de 
buurt uit te nodigen in onze hal. We hebben 
tegen veel mensen kunnen spreken en 
brachten intussen geld bij elkaar voor het 
Missie Fonds.  
Vergeet de outreach in september niet,  
we hopen enkele van jullie hier te zien!  
 
West Londen, UK  
Het was weer een drukke maand in dit deel 
van de wijngaard. Er waren bezoekers in de 
bijeenkomsten en broeders en zusters 
verstevigden hun wandel in de Heer, leerden 
en overwonnen. We kijken om naar elkaar en 
verspreiden het Woord totdat de laatste 
trompet zal weerklinken. We begonnen de 
maand met bidden en vasten en besloten met 

een outreach en een avond met korte 
gesprekken. We hoorden dat God ons erdoor 
zal helpen, dat we op Hem gefocust moeten 
blijven en dat het niet zwaar is om Gods werk 
te doen en Hem te dienen, dat we ons geloof 
moeten activeren en ongeloof de deur uit 
moeten schoppen en dat we onze visie 
moeten behouden.  
Jean, die oorspronkelijk uit Oeganda komt, 
deelde een eerlijk getuigenis over wat God 
voor hem deed in een moeilijke tijd in zijn 
leven. Een poosje nadat hij tot de Heer kwam, 
werd het hem duidelijk dat hij niet wettelijk 
getrouwd was en dat zijn papieren om en 
Engeland te wonen niet in orde waren. Hij 
verliet de fellowship totdat zijn situatie op 
orde was, maar sprak regelmatig met de 
pastor en kreeg de gesprekken toegestuurd.  
Hij moest eerst zijn papieren in orde brengen 
om daarna te kunnen trouwen. Dit was een 
moeilijk en lang proces en het leek haast 
onmogelijk, maar na maanden kwamen zijn 
papieren met de post. Toen kon hij ook voor 
de wet trouwen. Hij getuigde dat hoewel dit 
een heel moeilijke tijd was, het was het juiste 
om te doen en nu is zijn leven heel gezegend 
en hij heeft rust in de wetenschap wat God 
voor hem heeft gedaan. Alle dingen zijn 
mogelijk voor hen die nederig blijven en het 
juiste doen volgens Gods Woord.  
We hadden ook een dag uit met de fellowship 
van  Poole. We hadden een picknick en een 
wandeling in het historische stadje 
Winchester en konden onderweg nog tegen 
mensen spreken. Een hele mooie dag.   

Liverpool, UK  
In de Heer kan je eigenlijk niet lui worden, er 
is altijd zoveel te doen en deze maand was 
zeker geen uitzondering. We storten ons 
steeds weer in het diepe en spreiden ons net 
wijder uit in de maatschappij. We bedanken 
alle bezoekers die deze 
maand kwamen voor 
hun ondersteuning. Het 
is zo goed te ervaren dat 
we een deel zijn van 
Gods grote familie.  


