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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 

Wonderen gebeuren nog steeds… Jij kan het bewijzen! 
Net zoals bij andere evenementen van de Revival Fellowship, opende de Voorjaars Rally 2018 in Londen zijn deuren naar 
de wereld, vervuld met geloof, liefde en verwachting. De sprekers waren goed voorbereid, diverse broeders en zusters 
gaven graag hun getuigenis en er waren items die ons inspireerden. De lokale broeders en zusters heetten de bezoekers 
uit Engeland, Nederland en Frankrijk welkom. Liverpool was via Skype met ons verbonden.   
We genoten allemaal van de campachtige sfeer, de vruchtbare conversaties en de getuigenissen die we deelden, maar 
we waren ons er natuurlijk ook goed van bewust waarom we daar waren. We wilden allemaal zielen redden!  
De Hoofdstraat werd gevuld met het vrolijke geluid van Gary en zijn trouwe groepje zangers, terwijl anderen aan het 

outreachten waren. 
 
Vervolg op blz.5... 

Coming Events:  
 
 

Euro Convention 
May 10-12 2018 
Enquiries: Ps Piet Visser 
E-mail: piet.vissser@revivalfellowship.nl 
 
Ukraine Outreach 
June28-30 
Enquiries: Zoltan Fekete 
Email: fekete.zoltan@revival.hu 
 

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 

mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl
http://www.revivalfellowship.nl/
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Editorial: Die goeie ouwe tijd.  

Er is nog meer te vinden in de Bijbel, 
waar mensen teruggaan naar het 
verleden en de zekerheden daarvan, 
om te proberen een dilemma op te 
lossen en/of om wat troost te vinden.  
We vinden bijvoorbeeld het volgende 
in het nieuwe testament waar Paulus 
schrijft:  
Gal. 1:6 Ik verwonder mij dat gij zo 
haast wijkende van Degene Die u in de 
genade van Christus geroepen heeft, 
overgebracht wordt tot een ander 
evangelie;  
7  Daar er geen ander is; maar er zijn 
sommigen die u ontroeren en het 
Evangelie van Christus willen verkeren.  
Een beetje huiswerk laat zien dat dit  
“andere ” evangelie was gebaseerd op de 
wet en de besnijdenis maar ook 
wederom geboren zijn.  
In het boek Handelingen zien we:  
Hand. 15:1 En sommigen, die afgekomen 
waren van Judea, leerden de broederen, 
zeggende: In dien gij niet besneden wordt 
naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet 
zalig worden. Weer zien we deze afkeer 

om vooruit te kijken en vertrouwen op 
de  “goede oude tijd ” als een 
veiligheidsmaatregel. Nu mijn verhaal.  
We zijn net terug van het leaderships  
camp in Adelaide. Netty en ik 
woonden daar van 1974—1990 en we 
kwamen in daar in 1977 tot de Heer.  
Dus, we hebben daar veel goede her-
inneringen liggen, maar zoals dat gaat, 

ook veel 
herinne-
ringen aan 
moeilijke 
tijden. We 
denken 
aan de 
eerste 
jaren van  

1974-1977, we werkten tot we uitgeput 
waren. De tijd dat we het evangelie 
hoorden en alles veranderde.  We herin-
neren ons de stranden, Carrickalinga 

Hoe komt het dat jonge kinderen zo’n 
onuitputtelijke voorraad energie hebben?   
Ik denk deels, omdat ze nog niet 
“terneergedrukt " worden door stil te 
staan bij het verleden, want zij hebben 
nog geen verleden. Zij leven helemaal in 
het heden en rennen altijd naar het 
volgende wat er weer aan komt.  

Waar komt die fascinatie voor het 
verleden vandaan?  
Ik las ergens de volgende quote:  
“Tegenwoordig vermijden mensen te veel 
nadenken, speciaal over de toekomst. Ze 
hebben liever de zekerheid van blind 
vertrouwen dan een vooruitziende blik”. 
Dus, dit blind vertrouwen, gebaseerd op 
het verleden hebben veel mensen liever.   
Iets nieuws? Niet echt.  

Het “incident” met het gouden kalf in 
Exodus 32 laat duidelijk deze elementaire 
eigenschap van de mens zien. De mensen 
daar in de wildernis zagen een onzekere 
toekomst en daarom grepen ze terug op 
het verleden. Ze waren opgegroeid in  
Egypte, ze kenden de religie van het land 
en keerden terug naar wat ze zich 
herinnerden uit het verleden, waar ze 
zich comfortabel bij voelden.  

camp, de machtige rivier de Murray, we 
herinneren ons veel goede broeders en 
zusters. We voelden ons daar thuis. We 
zijn ook menselijk en we voelen nu, net 
als zovele anderen de verleiding om de 
klok terug te draaien naar de jaren ‘80?  
Natuurlijk! Zou het niet fijn zijn om met 
pensioen te gaan en te proberen het 
verleden weer tot leven te laten komen?  
Dan word ik “wakker” en kijk weer naar 
de toekomst en herinner me mensen die 
dit probeerden, teruggaan naar het 
verleden. En wat zie ik? Het werkt een-
voudig niet. We herinneren ons niet de 
realiteit van het verleden, dingen zijn 
veranderd, de mensen zijn verder ge-
gaan. Er ligt geen zekerheid in het ver-
leden, religieus of 
op een ander vlak. 
We gaan vooruit, 
daar krijgen we 
energie van, net 
als de kinderen.  
Ps. Piet Visser 

   Gehoord van het Platform  
 

• Tijd en afstand heeft geen effect op Revival  

• We worden Geest vervuld, niet om het 
verleden te veranderen, maar de toekomst.  

• Houd het “Heilige Geest Peil” hoog genoeg 
om de oude mens te bedekken.  

• 2Tim 3:14 Maar blijft gij in hetgeen gij 
geleerd hebt en waarvan u verzekering is 
gedaan, wetende van wie gij het geleerd 
hebt, 

• Gehoorzamen = volgen+ doen 

• Begrijp je wat je gelooft?  

• Jouw mening doet er niet toe: alleen die 
van God.  

• Vecht niet voor jezelf, maar laat God voor je 
vechten.  

• Het welzijn van anderen stond altijd 
centraal bij Christus.  

• Vergeet niet dat God ons beter kent dan 
wijzelf.  

• Iedere daad heeft consequenties.  

• Vergeet niet te gebruiken wat God je heeft 
gegeven.  

• Ben je in staat alles te doen wat God van je 
verwacht?  

• Als God zegt dat iets gaat gebeuren, bereidt 
je erop voor, het gaat gebeuren.  

De kalf-god in Egypte, voor de uittocht.  
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Revival in Europa 
Nederland: vijf  mensen 
wederom geboren 
 
Engeland: vijf mensen  
wederom geboren  
 
Hongarije : twee mensen 
wederom geboren   
 
Oekraïne: twee mensen 
wederom geboren   

Eric, Rotterdam Larissa, Rotterdam 

Edit, Hongarije Jade, Poole, UK  Michael, Poole,  UK  

Tamas, Hongarije 

Marina, Oekraïne  

Leonardo, Noord Londen, UK  Michael, Noord Londen, UK  

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 
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De Revival Fellowship in: 

God liefhebben en dienen is de broeders 
en zusters liefhebben en dienen, wat ons 
eenheid en kracht geeft. Het was een 
fantastische maand. God bless. 
 
Poole, UK 
Allemaal gegroet uit Poole. De maand 
begon onverwacht heel winters met 
sneeuw en ijs, maar dat weerhield ons er 
niet van om te genieten van een dinner-
night met als thema: “Bijbelse Schurken” 
Onze broeders en zusters waren heel 
spitsvondig als het ging om het geven van 
aanwijzingen wat betreft het karakter 
van de persoon. We luisterden naar een 
gesprek via DVD uit Adelaide over het 
geloof van de mensheid dat iedereen in 
de hemel komt, ondanks alles, wat in 

tegenspraak is 
met wat de Bijbel 
heel duidelijk 
zegt. In het  
weekend hadden 
we twee out-
reaches in 
naburige 
plaatsen , veel 
mensen ont-
vingen een 
pamflet of bleven 
staan om te luis-
teren naar wat 
het evangelie ons 
vertelt. Het 
resultaat was een 

aantal  bezoekers in de bijeenkomst. 
Hierna hadden we een dinnernight met 
een gesprek via DVD van Ps. David K over 
de hedendaagse tekenen van de tijd, het 
was heel informatief en interessant.   
We hadden een weekend van bidden en 
vasten met als thema:  “Goede 
Verstaanders”. We hoorden goede 

Rotterdam. 
In maart hadden we bidden en vasten. 
Er was een opmerkelijke eenheid in de 
drie gesprekken op zaterdag. De 
onderwerpen gingen over de eenheid 
met God en de eenheid onderling. We 
moeten nooit onze standaard verlagen 
om beter te worden geaccepteerd door 
de wereld. Jezus vond nooit iemand   
'niet leuk’ of zag de persoon aan, dat 
moeten wij ook niet doen.  
De voorbereidingen voor de aanstaande 
conventie zijn in volle gang. Er zijn  
20.000 pamfletten gedrukt, we zijn er 
klaar voor om het evangelie te 
verspreiden en zielen te redden.    
Want den Heere aangaande, Zijn ogen 
doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk 
te bewijzen aan degen welker hart 
volkomen is tot Hem. 2 Kron. 16:9  
 
Almere.  
Beste medearbeiders, we zijn blij dat er 
deze maand weer drie mensen 
geluisterd hebben  naar Gods woord en 
wederom geboren zijn. Eén van hen is  
Virginia, die veel heeft gezocht op het 
internet naar een kerk waar ze gedoopt 
kon worden zonder wachttijd. Ze heeft 
ze allemaal opgebeld, maar bij geen van 
allen kon ze meteen gedoopt worden. 
Ze was daarom ook heel blij dat toen ze 
eindelijk ons vond, hoorde dat ze met-
een gedoopt kon worden en de belofte 
ontving  van het ontvangen van de 
Heilige Geest. God is getrouw en er is bij 

Hem geen wachtlijst! We hadden ook 
groepsdiscussies om de antwoorden te 
vinden op vragen betreffende de Bijbel.  
Zoals: wat zijn de verantwoordelijk-
heden van ouders/ volwassenen en van 
de kinderen ten opzichte van elkaar?  
We leerden hier heel veel van. Het 
gemeenschappelijk bidden en vasten 
was heel versterkend en opbouwend en 
hielp ons om meer een eenheid te zijn.  
Frans gaf een presentatie over het boek 
Openbaringen, waardoor wij weer wat  
meer gingen begrijpen van het plan van 
God. Enkele zusters hielden een morgen 
van gebed voor alle benodigdheden in 
onze  fellowships wereldwijd. We wer-
den aangemoedigd door getuigenissen 
over tekenen en wonderen die gebeu-
ren in de levens van onze broeders en 
zusters wereldwijd. Delano uit Rotter-
dam deelde een getuigenis hoe hij in de 
bidlijn  werd genezen van een blessure 
aan zijn rib, opgelopen bij het werk.  
Delano en Meredith bezochten een 
familielid in Almere, zij ontving de 
Heilige Geest. Hopelijk gaat ze ook 
verder actie ondernemen in gehoor-
zaamheid aan Gods woord. We gingen 
ook een paar zaterdagen outreachen  en 
zaaiden het zaad ook in Amsterdam, we 
hebben ons voorgenomen om dat eens 
per maand te gaan doen, om te kijken 
of daar verloren schapen zijn die 
gevonden willen worden. Aan eind van 
de maand was het Hongarije camp met 
als thema: Eenheid, Visie en Kracht.  

Koning Asa 

Gezamenlijk Bidden en Vasten   
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De Revival Fellowship in: 
Nederland en natuurlijk was onze zuster 
Regina uit Brazilië en ook de fellowship in  
Liverpool met ons via Skype verbonden.  
We hadden een aardig aantal bezoekers, 
van persoonlijk getuigen of mensen die  
tijdens het weekend binnenkwamen.  
We bedanken iedereen die kwam en 
meehielp om er een opbouwende en 
vruchtbare tijd van te maken.  
Andere evenementen van deze maand 
waren o.a. een avond waarop we 
allemaal verkleed waren als een persoon 
uit de Bijbel en we moesten raden wie 
het was, d.m.v. vragen en aanwijzingen. 
Het was een heel leuke avond en we 
leerden ook een aantal dingen over 
personen in het Oude Testament.  
We hadden ook bidden en vasten en een 
outreach en een presentatie over het 
boek Daniël. Het was een volle maand 
gevuld met fantastische fellowship, 
persoonlijke follow ups, outreaching en 
letterboxing voor de conventie.  
Het was fantastisch om nieuwe mensen 
de Heilige Geest te zien ontvangen en dat 
degenen die pas wederom geboren zijn 
ook naar de bijeenkomsten komen.   
 
Tsjechië  
We begonnen de maand met een leuk 
Fellowship slaapfeestje voor de kinderen. 
De kinderen lazen het Bijbel verhaal over 
"De zaaier en het zaad " en discussieer-
den erover wat zij dachten dat het bete-
kende. Het verhaal en de boodschap 
bleven echt in hun hoofd zitten, ze praten 
er nog over! Een van de jonge jongens 
had gevraagd om een avond over de 
betekenis van Bijbelse namen. We leer-
den heel veel namen, betekenissen en 
hoe deze mensen werden gebruikt in de 
Bijbel. Een fantastisch onderwerp! Later 
deze maand hadden we een Camp item 
avond. Ik weet niet wie er meer van 
genoot, degenen die het item deden of 
het publiek. Het enthousiasme van de 
kinderen was zo aanstekelijk en iedereen 
ging ervoor. We hadden ook bidden en 
vasten en legden veel noden (en dank-
zegging) neer bij de Heer. We besloten de 
maand met een fantastisch camp in  
Hongarije. Een broeder uit Tsjechië  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorjaarscamp in Hongarije. Een broeder 
uit Tsjechië moest eigenlijk een operatie 
ondergaan die tijd, maar was heel blij dat 
hij toch naar het camp kon gaan.  It was 
very uplifting and inspiring - praise the 

punten wat betreft luisteren en doen. 
Houd je niet doof voor het woord van 
God! We hadden een paar bezoekers die 
allebei besloten zich te laten dopen. 
Hierna ontving Michael de Heilige Geest, 
de andere persoon bidt er nog voor. Een 
andere bezoeker, Spencer, kwam naar de 
woensdag bijeenkomst en ontving de 
Heilige Geest in de bidlijn. We eindigden 
de maand met de Rally in Londen, waar 
we echt genoten van de fellowship, 
gesprekken, getuigenissen en items. 
Onze dank aan de broeders en zusters 
van de West Londen fellowship, die heel 
goed voor iedereen hebben gezorgd. Het 
was een vruchtbare maand waarbij we 
vaak bijeen waren met onze broeders en 
zusters. Prijs de Heer.  
 
Frankrijk 
Gegroet vanuit Frankrijk! Maart was een 
maand met ups en downs voor ons. We 
raakten een paar saints kwijt aan andere 
prioriteiten en andere geloven, dat is 
altijd moeilijk. Maar aan de andere kant,  
is er een gezin dat ons heeft gevonden op 
internet en nu naar de bijeenkomsten 
komt. Het laat weer zien dat te midden 
van alle verwarring en verkeerde ideeën 
de waarheid nog steeds gevonden kan 
worden! Ze kwamen voor het eerste toen 
we ‘s middags een presentatie hadden 
over de profetie over Tyrus. Ze baden 
voor de Heilige Geest en Oliver ontving 
het en sprak in tongen. Het is een grote 
ontdekking voor hen, want in de andere 
kerken die ze bezochten, sprak niemand 
in tongen. Alain vertelde een getuigenis 
hoe God hem onderweg beschermde.  
Hij reed naar een stad, een uurtje verder, 
toen hij zich realiseerde dat de accu van 
de auto niet werkte. Hij bad de hele weg 
en de motor stopte er pas mee toen hij 
bij de garage aankwam waar de auto 
gerepareerd zou worden. We konden ook 
bidden voor een vrouw die al twee 
maanden bewegingloos in bed lag na een 
auto ongeluk. Na 10 dagen kregen we het 
nieuws dat ze ‘spectaculaire’ vooruitgang 
maakte en weer op was en liep.  
Glorie aan God! 
 
West Londen, UK 
Groeten uit West Londen. Het was een 
fantastische maand voor onze fellowship. 
Dit jaar waren wij aan de beurt om 
gastheer te zijn voor de Conventie in 
Londen, het was een groot succes.  
Er waren broeders en zusters uit Poole, 
Noord Londen, Medway, Frankrijk, 

Conventie West Londen  
 
De bezoekers die kwamen, hoorden persoonlij-
ke getuigenissen van Gods genezende kracht;  
van onmiddellijke genezing van ruggenmerg 
klachten tot gebroken harten die werden her-
steld. Ze moesten wel onder de indruk zijn van 
de profetie presentaties; inclusief  ‘Gathering 
of Eagles ‘ en ‘Nesting among the Stars’ en  
‘Niet bang zijn voor het eind van de wereld’.  
Ieder lied, gesprek  en geestelijke gave was 
een perfect passend raamwerk voor het helde-
re geluid van de boodschap tot redding, 
getrouw verkondigd.   
Tijdens het weekend ontving een vrouw de 
Heilige Geest en er zijn een aantal follow ups . 
Het was ook heel waardevol voor al onze  
nieuwe broeders en zusters om te zien dat ze 
deel zijn van één grote wereldwijde familie.  
Aan het eind van de conventie gingen we alle-
maal weer opgebouwd en enthousiast naar 
onze eigen fellowship, klaar om door te gaan 
en grote tekenen en wonderen te zien in ons 
eigen leven.  
Wonderen gebeuren nog steeds…..dat heeft 
dit weekend weer bewezen!   



 

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

 

 

moest die tijd eigenlijk een operatie 
ondergaan, maar was heel blij dat hij 
toch naar het camp kon gaan. Het was 
heel inspirerend en opbouwend. Prijs de 
Heer voor broeders die zo’n goed 
voorbeeld zijn.  
 
Ierland  
 Maart was wat het weer betreft een 
aparte maand, we hadden veel sneeuw. 
In die tijd hadden we een gezamenlijk 
bidden en vasten met  Medway, maar 
door de waarschuwingen voor het weer 
waren we allemaal gedwongen om de 
Sklype verbinding te gebruiken, toch was 
het een goede dag. We huurden deze 
maand een vergader ruimte in een 
jeugdhotel en gingen outreachen in de 
omgeving; we hebben daar één follow 
up van. Tom & Jana en de kinderen 
kwamen over uit Liverpool voor een 
bezoekje, het was fijn om nieuws te 
horen vandaar. We hadden een avond 
met een Iers thema, omdat het  
St Patricks dag was, wat natuurlijk 
inhield dat we in het groen gekleed 
waren en we gedichten en  liederen 
hoorden waarvan we de woorden 

hadden veran-
derd, het was 
heel leuk.  
We waren ook 
druk bezig met 
de 
voorbereidingen 
van een  
“in house 
meeting” voor 

het Paas weekend.  
  
Zwitserland 
Aan het begin van de maand was 
broeder Tom uit Liverpool bij ons. Hij 
was in Zwitserland voor zaken, daardoor 
konden we een aanmoedigend weekend 
samen konden hebben. Bedankt 
hiervoor! Daarna hadden we bidden en 
vasten. Het gesprek op de vrijdagavond 
ging over  “nederigheid”. Bidden en 

vasten is een werktuig dat ons nederig 
maakt. Nederigheid hebben we nodig als 
kinderen van God en we hebben het ook 
nodig als we willen overwinnen.  
1Petr. 5:5 Desgelijks gij jongen, zijt de 
ouderen onderdanig en zijt allen elkaar 
onderdanig, zijt met de ootmoedigheid 

De Revival Fellowship in: 
bekleed; want God wederstaat de 
hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij 
genade.  
6 Vernedert u dan onder de krachtige hand 
Gods , opdat Hij u te zijner tijd verhoge.  
7 werpt al uw bekommernissen op Hem, 
want Hij zorgt voor u.  

Ons camp was van 28 maart tot 2 april. Er waren bijna 100  
broeders en zusters, velen uit het buitenland. We hadden een 
fantastisch opbouwend thema: “Eenheid, Visie en Kracht”.  
We hoorden vanaf het platform hoe God uitkijkt naar mensen die 
Hem willen dienen; God geeft Zijn kinderen antwoord; hoe de 
Heilige Geest mensen verandert, van ontkenning van Christus tot 
navolging van Hem; dat de kracht van onze wereldwijde fellow- 
ship komt door de eenheid; dat alle dingen kunnen veranderen als 
we  de kracht van de Heilige Geest gebruiken in ons leven; dat we 
de stoutmoedigheid van Christus moeten zoeken door de Geest 
van God; dat een lichaam dat tegen zichzelf vecht, nooit kan 
winnen; dat we Gods speciale team zijn, dat achter de linies 
opereert en dat hoop ons helpt vooruit te gaan in iedere situatie. 

Voorjaars Camp Hongarije   

Susanne, Zsuzsa en Leona  
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Eén zaterdag waren we met de broeders 
en zusters in Nederland verbonden voor 
bidden en vasten. Het was een opbouw-
ende tijd en het was verbazingwekkend 
om (weer) te zien hoe God werkt, want 
alle gesprekken pasten bij elkaar. Aan het 
eind van de maand gingen sommigen 
naar het camp in Hongarije en hadden 
een fantastische tijd daar met mooie 
gesprekken en getuigenissen. We 
kwamen heel opgebouwd weer terug.  
Nu is het aan ons, om wat we hoorden 
toe te passen in onze dagelijkse wandel. 
 
Oekraïne 
Onze kleine Fellowship in Oekraïne 
verdubbelde in februari, met twee dopen 
en drie mensen die de Heilige Geest ont-
vingen! De broeder en zusters van het 

begin, 
Anastasia 
en haar 
ouders, 
Nikolaj en 
Galyna,  
zijn nu 
een paar 
jaar in de 
Heer. 

Haar broer Pavel, was ook gedoopt op 
dezelfde dag als zijn vader.  
In februari, vroegen Pavel en zijn vriendin  
Irina aan de saints in Oekraïne om te 
bidden voor Irina, de zus van zijn vriendin 

Marina, 
die in het 
laatste 
stadium 
van 
kanker 
was. Veel 
broeders 
en zusters 

wereldwijd gingen voor haar bidden en 
Galyna 
begon op 
woensdag 
aan een 48 
uur durende 
treinreis 
vanuit 

Uzhhorod 
om hen te 

bezoeken in 
Mariupol. Marina had te horen gekregen 
dat ze nog 3-7 dagen te leven had.  
Galyna kwam op vrijdag morgen aan en  
Marina ontving meteen de Heilige Geest, 

De Revival Fellowship in: 
ze fluisterde in tongen. Irina ontving ook 
die avond de Heilige Geest en werd de 
volgende dag gedoopt. Irina was 
vastberaden om ook gedoopt te worden 
hoewel het bad te smal was, maar ze 
perste zich erin. Op zondag zochten ze 
alles af voor druivensap en vonden het 
uiteindelijk en hadden samen avondmaal.  
Marina wilde zo graag gedoopt worden, 
maar het leek haast onmogelijk om een 
geschikte plaats te vinden. Uiteindelijk 
vonden Marina en Galyna  een 
opblaasbaar bad en Irina maakte een 
stand en overtuigde haar ouders dat het 
haar zusters wens en besluit was om 
gedoopt te worden. Toen hielpen ze 
allemaal mee zodat Marina op dinsdag-
morgen gedoopt kon worden. Onze 
nieuwe zuster overleed een uur later. 
Prijs de Heer voor Zijn genade! Pavel 
ontving ook de Heilige Geest op de laatse 
avond dat Galyna in Mariupolwas.  
Ze reisde weer naar huis in Uzhhorod en 
enkele Hongaarse en Tsjechische 
broeders en zusters kwamen haar en 
haar familie bezoeken. Ze hadden samen 
een goede en opbouwende tijd van 
fellowship en versterkten elkaar met 
getuigenissen en geschriften. Ze konden 

ook via Skype fellowship hebben met  
Pavel en Irina en zij zijn nu ook ia Skype 
verbonden met Tsjechië of Hongarije 
voor de bijeenkomsten. We kijken 
allemaal uit naar meer revival in Oekraïne 
en de grote outreach daar in juni! (meer 
dan 50 mensen komen helpen!) Kijk bij 
Events' op de eerste blz.  God bless. 
 
Hongarije 
Groeten uit Hongarije, waar drie mensen 
de Heilige Geest ontvingen en twee 
mensen werden gedoopt. Een zuster had 
een probleem met haar pols en hoorde 
dat ze geopereerd moest worden om het 
op te lossen. Nadat ze er voor had 
gebeden, was ze compleet genezen. Een 
zuster dankt God dat ze tijdens het camp 
geleerd heeft hoe belangrijk het is 
nederig te zijn en dat God en de broeders 
en zusters belangrijker zijn dan zij op 
natuurlijke wijze dacht.  Eén familie wil 
God loven, omdat hun hond gevonden 
werd, die zij al een paar maanden kwijt 
waren. Een ander wil God prijzen omdat 
hij het belang van camps nu ziet in een 
betere, geestelijke manier.   
In maart hadden we bezoek van Ps. Bob 
en Jenny om te helpen, want onze eigen  

Pavel & Irina  

Marina & Irina  
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pastor was naar Australië voor het 
leadership camp. We waren heel blij dat 
ze er waren en we leerden veel over het 
begin van de fellowship in Kenyan en de 
groei daarvan.  We hadden een weekend 
van persoonlijk getuigen en iedereen ging 
erop uit en sprak tegen familie en 
vrienden over de Heer. Het wekend 
hierna hadden we bidden en vasten, 
waar we hoorden over de noodzaak om 
een stand te maken en sterk te staan 
voor God en Zijn waarheid; dat het 
woord van God nooit teleurstelt in 
tegenstelling tot het woord van mensen;  
dat we elkaar moeten steunen zonder  
natuurlijke gevoelens te gebruiken; 
waarom we fellowship hebben en dat we 
geestelijk dood zouden gaan zonder 
elkaar te ontmoeten zoals God het heeft 
beschreven. Broeder Stephan  en zuster  
Zsusa uit Zwitserland kwamen aan het 

eind van de maand, dat was een fijne 
ondersteuning voor ons allemaal.  
We hadden een goede maand en 
waarderen heel erg de fantastische 
ondersteuning die we de hele maand 
hadden. Prijs de Heer.  
 
Noord Londen, UK   
De laatste paar maanden waren erg druk.  
Hoewel we verdrietig waren dat we  
’voor nu’ afscheid moesten nemen van 
twee zusters van onze fellowship, 
Jacqueline en Candy, worden we getroost 
door de prachtige beloftes in de Bijbel, 
‘want de Heer Zelf zal met geroep, met 
de stem des archangels en met de bazuin 
Gods nederdalen van den hemel; en die 
in Christus gestorven zijn, zullen eerst 
opstaan.’ (1 Thess. 4:16). We kijken uit 
naar die dag wanneer ‘wij die levend 
overgebleven zijn, zullen tezamen met 

hen opgenomen worden in de wolken , 
de Heere tegemoet in de lucht en alzo 
zullen wij altijd met den Heere wezen.’ 
dit zijn de geschriften waar het om gaat, 
bij alles wat we doen, outreaches, 
workshops, dinner nights, bijeenkomsten 
camps en andere activiteiten. Daar 
worden we sterker door, als we zien dat 
de dag nadert. Zo als altijd wordt iedere 
gelegenheid benut om het evangelie uit 
te dragen en veel mensen hebben dat 
gehoord, ook bij deze herinnerings 
bijeenkomsten. We zijn blij dat er twee 
mensen wederom geboren zijn. We 
hadden een heel leuke en opbouwende  
dinnernight, waar enkele jongeren hun 
getuigenis deelden. We sloten de maand 
af met de Rally in West Londen. Zie blz. 5  

Netty en ik gingen naar Australië om 
daar het Leadership camp bij te wonen, 
dat gehouden werd in het weekend van  
9-12 maart. Op de heenreis stopten we 
in Singapore en bleven daar een 
weekend bij Ps. Colin en Kim.  
Op zaterdagmiddag ontmoetten we de 
oudsten van de fellowship, we hadden 
een goede tijd en bespraken diverse 
onderwerpen en discussieerden ook over de weg die voor ons ligt.   
Op zondag hadden we gewone bijeenkomsten met een pauze ertussen. Toen we in Australië aankwamen, hadden we een paar 
dagen rust en gingen daarna naar het  Carrickalinga camp en hadden eerst de  council meeting op donderdag en een algemene 
pastors vergadering op vrijdag. Die dag kwamen er al veel mensen aan op het camp en de eerste bijeenkomst begon op vrijdagavond.  

 Leadership Camp Adelaide, Australie Maart 2018 

Bijeenkomst  Carrickalinga 

Council & Liaison Pastors (met een paar extra 

Jaarlijkse Algemene Pastors Vergadering  


