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Server News,  
June 2018 
 

All the talks, songs and 
other items from the 
spring camps and the 
convention are now 
available for download 
from our server. Many talks are now also on 
the TRF actsnow server.  
For login details, e-mail me at: 
piet.visser@revivalfellowship.nl.  
Ps Piet Visser 

Coming Events:  
 
Ukraine Outreach 
June 28-30 
Enquiries: Zoltan Fekete 
Email: fekete.zoltan@revival.hu 
 
Euro Summer Camp  
Monday, July 30-Monday, 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: stephenamur-
phy@blueyonder.co.uk 
 
French Rally 
September 13-16  
Enquiries: Alain 
E-mail:  
assembleedurenouveau@gmail.com  

We hadden weer de jaarlijkse Euro conventie in Rotterdam. 
Op het hoogtepunt waren we met zo’n 350 mensen samen, 
we hadden een geweldige tijd met outreach, fellowship en 
voortreffelijke gesprekken. We waren gezegend met deelne-
mers uit Hongarije, Frankrijk, Tsjechië, Duitsland, Zwitserland, 
Australië en Engeland. Vanuit Afrika was Ps. Samuel Mwanzia 
(Kenia) bij ons. Hij gaf een presentatie over “Wat gebeurt er 
in Afrika?” Eén ding om speciaal te noemen is de revival die 
gaande is in Sierra Leone, het is fantastisch om daar over te 
horen. Op het moment dat je dit maandverslag leest, is  
Ps. Sammy daar op bezoek om de revival daar een goede  
basis te geven. Op de conventie hadden we ook een pastors 
en leiders vergadering. Altijd belangrijk voor de éénheid.  

Ps Samuel Mwanzia 

mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl
http://www.revivalfellowship.nl/
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Editorial: Wat mis ik? 

met al Gods schepselen, is deze basis 
emotie “Wat mis ik? ”, hetzelfde.   
Dus, zonder twijfel, komt “het” niet door  
de hersenen.  
Men neemt aan dat een grotere hersen 
inhoud duidt op meer intelligentie en 
meer mogelijkheden tot ontwikkeling, 
maar dat garandeert niet dat het gedrag 
van de mens uitsteekt boven het gedrag 
van bijvoorbeeld een varken.  
Aan de ene kant is het deze emotie die 
de mens ertoe aanzet om verder te kijken 
dan de horizon en grote ontdekkingen te 
doen, maar aan de andere kant creëert 
het jaloersheid, oorlog en een “ik eerst ” 
gedrag.  
Dit principe van “ik eerst” wordt heel erg 
gebruikt in de zakelijke wereld en 
tegenwoordig zie je het ook steeds meer 
in de politiek.  Terwijl egoïstisch gedrag 
vroeger als negatief werd gezien, wordt 
het tegenwoordig in toenemende mate 
gezien als heel rechtmatig.   
Dus, hoe kunnen we de positieve kant 
van deze emotie “activeren”  zonder de 
negatieve kant te activeren?  
Dat kan alleen als we er een  hart/ziel/
mededogen “ding” van maken.  
 
De Bijbel zegt het zo:  
Efez. 4:22 Te weten dat gij zoudt 
afleggen, aangaande den vorige wandel, 
den ouden mens, die verdorven wordt 
door de begeerlijkheden der verleiding,  
23  En dat gij zoudt vernieuwd worden in 
den geest uws gemoeds,  
24  en den nieuwen mens aandoen, die 
naar God geschapen is in 
rechtvaardigheid en heiligheid.  
 
Deze vernieuwing in de geest draait  
dingen 180º om.  
In plaats van “Wat mis ik ?” wordt het 
“Wat mis jij ?” 
EN… 

Toen ik een tijdje terug wat zat te lezen, 
werd ik herinnerd aan iets uit mijn jeugd.  
Mijn vader was tuinder, hij verbouwde 
groente die op de veiling aan de hoogste 
bieder werd verkocht.   
Hij had ook een varkensstal, waar hij 
varkens vetmestte voor de slacht om het 
gezin te voeden.  
Als ze nog klein waren, hielp ik soms na 
schooltijd met voeren van de biggetjes. 
Als het etenstijd was werden er geluiden 
gemaakt die de biggetjes herkenden en 
die hen aanzetten tot veel en hoog gegil.    
Als het varkensvoer dan eindelijk in de 
trog werd gegoten, klommen de biggetjes 
over elkaar heen en stortten zich op 
luidruchtig op het voer.  
Na een tijdje, begonnen ze zijdelings naar 
elkaar te kijken en toonden een 
toenemende interesse in elkaar en wat 
de ander aan het eten was.   
Hierdoor gingen ze elkaar verdringen en 
over elkaar heen klimmen, om ook maar 
iets te krijgen van wat de ander had. 
  
Dus, “wat heb jij dat ik niet heb, of waar 
grijp ik naast ?” is iets dat heel krachtig 

is. Laten we eens kijken naar de omvang 
van de hersenen van een varken en die 
van een mens.  
Ondanks het feit dat mensen de grootste 
hersenen omvang hebben in vergelijking  

“Ik kan je geven wat je mist ”. 
En dat is een veel sterkere emotie, 
gegeven door het ontvangen van de 
Heilige Geest.   
God deed dit 
eerst en gaf het 
toen, via Zijn  
Zoon, door aan 
ons.   
Veel plezier met 
geven. 
Ps. Piet Visser. 

   Gehoord van het Platform 
  
• Vergeet de alternatieven en ga met 

je probleem eerst naar God.  
• God heeft ons geroepen om te 

DOEN. 
• God loven en danken is het 

antwoord als we een beetje in de 
put zitten.  

• We kunnen leugen en waarheid  
onderscheiden.  

• We gaan in eenheid voor hetzelfde 
doel.  

• Soms is Gods weg de moeilijke weg.  
• God maakt geen fouten.   
• Vraag niet om kruimels, maar voor 

een heel brood! 

• Onze obstakels worden kleiner als 
we in de Geest wandelen.  

• We moeten onze energie gebruiken 
voor dingen die God behagen.  

• Laat onvermoeibaar een goed 
getuigenis zien.  

• We weten dat we overwinnen, als 
de tegenslag niet onze vreugde 
wegneemt.  

• God wil ons genezen van AL onze 
ziektes! Vertrouw hierop!  

•  Focus op Christus, niet op 
gevoelens. 

I k vraag me af 
wat zij hebben 
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Revival in Europa 
Nederland:  zestien 
mensen wederom 
geboren  
Engeland: zeven 
mensen wederom 
geboren  
Hongarije: één persoon 
wederom geboren 

     Chris, Almere  Chloe, Almere  Clarissa, Almere,  

Mirte, Almere Frenklin, Almere, Rawaz, Almere  

Gabor, Hongarije  

Luz, Almere Daniëlle, Almere Joshua, Almere  Cliff, Rotterdam  

Carly, Poole, UK  

Conventie  

Mark, Poole, UK  

Bartosz, Liverpool, UK  

Peter, Liverpool, UK  

Annie, Rotterdam 

Chanel, Rotterdam  

Akbar, Rotterdam  

Ricardo, Rotterdam  Tanzi, West Londen, UK  Michael, North Londen, UK  
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De Revival Fellowship in: 
We hadden een fantastische maand, er 
werden 10 mensen wederom geboren! 
Enkele kwamen door persoonlijk contact, 
anderen door getuigen op straat en één 
kwam omdat zijn moeder in de Heer is.  
Dit zijn mensen van verschillende cul-
turen, religies en landen. Het is prachtig 
om zo veel mensen  te zien komen die de 
Heer gehoorzamen!  Eén mevrouw werd 
uitgenodigd toen ze langs de hal liep, een 
broeder zei tegen haar “kom binnen, ik 
wil u iets belangrijks vertellen”, ze kwam 
binnen en werd wederom geboren. Net 
zoals Jezus voorbij liep en zei “Kom en 
volg mij!”  het is mooi om te zien hoe 
eenvoudig het verspreiden van het 
evangelie kan zijn. Tomasz, Shelley en de 
kinderen waren bij ons op bezoek.  
Ps. Sammy maakte ons ook blij met zijn 
bezoek, hij vertelde ons hoe het gaat met 
de fellowships in Afrika.  We danken God 
voor de getuigenissen die we hoorden en 
waardoor we werden versterkt en be-
moedigd. Ook de conventie in Rotterdam 
zette de focus  weer op scherp wat 
betreft het werk voor de Heer!  Frans gaf 
een presentatie over Openbaringen, 
waardoor we weer meer gingen begrij-
pen van bepaalde profetieën en het plan 
van God. Aan het eind van de maand 
hadden we bidden en vasten. We gingen 
allemaal naar Rotterdam voor een geza-
menlijke bijeenkomst en genoten van de 
eenheid. Het was weer een fantastische 
maand en hopen volgende maand meer 
goed nieuws te kunnen delen.  
 
Zwitserland  
Aan het begin van de maand hadden we 
een  DVD avond en keken naar enkele 
getuigenissen en presentaties van het  
leadership camp in Adelaide, dat eerder 
dit jaar werd gehouden. Het is altijd weer 
een mooie gelegenheid om nieuwe 
getuigenissen te horen en te zien wat er 
zoal gebeurt in de fellowships wereld-
wijd. Toen we naar Rotterdam reisden 
voor de conventie was het voor onze 
nieuwe zuster Leona een mooie gelegen-
heid om broeders en zusters overal 
vandaan te ontmoeten. Ze was heel blij 
om daar te zijn en genoot van de bijeen-
komsten en van de ontmoeting met 
broeders en zusters. Prijs de Heer.   
Aan het eind van de maand hadden we 
bidden en vasten en zoals gewoonlijk 
luisterden we naar de zaterdag bijeen-
komst in Rotterdam. Het was heel  weer 
heel interessant om te horen hoe God tot 
ons spreekt en dat in ieder gesprek 

Dordrecht 
De conventie die in Rotterdam werd 
gehouden, was zonder twijfel het 
hoogtepunt van de maand. Het was 
echt een internationaal evenement met 
broeders en zuster die overal vandaan 
kwamen om hier aan deel te nemen. 
Het was fantastisch om te zien dat 
zoveel mensen zich inspannen om er 
een succes van te maken. De fellowship 
die we met elkaar hadden, was zoals 
altijd opbouwend. Dit begon al voor de 
conventie, want diverse broeders en 
zusters kwamen eerder. De woensdag 
voor de conventie gaf Ps. Chris uit 
Hongarije het gesprek, waarin hij sprak 
over enkele dingen die op dit moment 
plaatsvinden in het Midden Oosten. 
Landen die genoemd worden in de 
profetieën in de Bijbel zoals Rusland, 
Iran en Turkije, die steeds dichter bij 
Israël komen. Een situatie die duidelijk is 
beschreven in de Bijbel! Het was zeker 
een wake-up call en een herinnering dat 
we altijd gereed en alert moeten zijn.   
We hadden ook bidden en vasten en 
kwamen op zaterdag bij elkaar in 
Rotterdam voor de afsluiting. Jan Pieter 
sprak over Gods belofte van genezing en 
hoe we soms kunnen worstelen met 
een genezing. Het is belangrijk om je 
niet te laten beïnvloeden door wat er in 
het verleden is gebeurd en eenvoudig te 
geloven in Gods belofte aan ons, zoals 
er in psalm 103 staat, dat God ons zal 
genezen van al onze krankheden.  
Ons hoofd kan soms zo vol zitten met 
gedachten en informatie dat er geen 
plaats meer over is voor het eenvoudige 
geloof in het onmogelijke. We moeten 
onze gedachten opschonen en plaats 
maken voor wat de Bijbel ons vertelt: 
dat de genezing komt als we eenvoudig 
geloven.    
 
Rotterdam 
Voor het eerst in de geschiedenis 
konden we een woensdag bijeenkomst  
in Rotterdam niet door laten gaan.  Een 
enorm onweer met plensbuien was er 
de oorzaak van dat een afvoerbuis los 
raakte van de onderkant van de dak-
afvoer. Het water stroomde de tweede  
verdieping binnen en vandaar  door het 
plafond naar de eerste verdieping.  
De mensen die kwamen waren de hele 
avond aan het dweilen en schoonmaken   
Afgezien  van de enorme hoeveelheid 
werk, komt de schade over € 10.000. 
Het goede aan dit hele avontuur, was 

dat de eenheid die het liet zien. Een 
hele groep mensen werkte hard en 
probeerde de schade tot het minimum 
te beperken. De sfeer was na de eerste 
schrik, heel opgewekt en positief. Deze 
uitdaging overwinnen we ook wel.  
Tijdens het werk werd er door twee 
zusters getuigd tegen een mevrouw, ze 
kwam binnen en tussen alle rommel in 
hoorde ze het evangelie. De volgende 
zaterdag hadden we weer bijeenkomst. 
Wordt vervolgd….. 
Doch wij bouwden een muur, zodat de 
ganse muur samengevoegd werd tot zijn 

helft toe : want het hart van het volk 
was om te werken.  Neh. 4:6   
Almere 
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De Revival Fellowship in: 
Frankrijk. Edouard zei in zijn gesprek dat 
we leven in een wereld waarin heel veel 
namaak is, maar, wij kunnen namaak  
onderscheiden van een echte christen 
door het Woord van God en niet door 
ons eigen oordeel. Tot volgende maand!   
 
Hongarije 
Gegroet. Eén persoon was wederom 
geboren deze maand. Een gezin was 
onderweg naar huis toen een auto hen 
tegemoet kwam aan de verkeerde kant 
van de weg. Ze konden voorkomen dat ze 
geraakt werden en de andere chauffeur 
stopte om zich te verontschuldigen. Ze 
prijzen de Heer voor Zijn bescherming.  
Een ander gezin moest beslissen of ze 
naar de bijeenkomst zouden gaan of 
eten. Ze kwamen naar de bijeenkomst en 
de volgende dag gaf een tevreden klant 
hen een eend om te eten en de dag 
daarna gaf een andere klant hen vlees en 
eieren. Zij danken de Heer voor Zijn 
voorziening. Een broeder werd door een 
onweersbui overvallen en schuilde onder 
een boom. Door de storm werden  
bomen naast hem neer gehaald, het 
veroorzaakte wijdverbreid schade en 
overstroming, behalve de boom waar-
onder onze broeder schuilde, die had een 
droog pad helemaal rondom. Hij prijst de 
Heer voor Zijn bescherming. Een van de 
kinderen bad  in de zondagsschool voor 
genezing van zijn opgezette knie en aan 
het eind  was hij genezen. Hij was erg blij. 
Een broeder prijst de Heer dat hij 
ontdekte dat het bed van zijn kind 
gebroken was, maar dat het niet ineen 
zakte en zijn kind  verwondde. Er werd 
ook gebeden voor een collega die genas 
en terug kwam om de broeder te 
bedanken voor het gebed, we hopen dat 
we hem gauw in een bijeenkomst zien.  
Een andere situatie: de auto van een 
broeder deed het niet, hij bad ervoor en 
het probleem was opgelost. Dezelfde 
broeder kreeg een zware wandkast op 
zijn been, maar het brak niet en na een 
uur bidden kon hij weer aan het werk 
gaan. Aan het begin van de maand 
hadden we een seminar betreffende een 
gids voor een goed leven, daarna kwam 
de Euro Conventie, waar ongeveer 30 
broeders en zusters naar toe gingen. Het 
was fantastisch om hier aan deel te 
nemen en we bedanken iedereen voor de 
inzet en de gastvrijheid. Daarna volgde 
bidden en vasten en we hoorden van het  
platform een aantal uitdagende 
onderwerpen zoals; Zijn we bereid om te 
veranderen naar de weg die God van ons 

dezelfde boodschap doorklonk, bovenal 
God liefhebben en maar ook samen-
werken als team voor Zijn Koninkrijk.  
Het is altijd fantastisch om in alles wat we 
doen Gods hand te zien.   
 
Ierland 
We waarderen het heel erg dat we weer 
bezoekers van andere fellowships 
hadden! Dan en Alex Cashford uit 
Medway kwamen half mei en de familie 
Byrne uit Liverpool kwam aan het eind 
van de maand een week  over.  
We genieten zoals gewoonlijk van de  
fellowship en de fijne tijd die we samen 
hebben. We hebben tijdelijk een ruimte 
gehuurd in de “Teachers Club” in de stad 
en gaan door met outreachen daar.  
Op  een van de outreaches op dinsdag 
ontving een Indiase mevrouw, Mohini,  
een uitnodiging. Ze heeft een heel 
moeilijk leven gehad en zoekt nu asiel in 
Ierland. Tijdens haar derde bijeenkomst 
heeft ze de Heilige Geest ontvangen. Prijs 
de Heer.  Er kwam ook een Franse 
mevrouw naar de bijeenkomst, Violaine, 
zij is de collega van een zuster. Nadat 
onze zuster jaren tegen haar had getuigd, 
besloot ze naar een bijeenkomst te 
komen, net voordat onze zuster weg zou 
gaan naar een andere baan. We hebben 

follow-up met deze vrouwen.    
 
West London, UK 
 Deze maand hebben we een vrouw 
gedoopt, Tanzi, ze is ook Geest vervuld. 
Onze zuster Sue had tegen haar getuigd. 
We hebben ook bezoekers in de bijeen-
komsten en we hopen dat deze mensen 
actie gaan ondernemen door wat ze 
horen. Zuster Aleth Vicary uit  Elizabeth/
Adelaide was op bezoek. Zij vertelde dat 
zij het evangelie hoorde toen ze met 
twee hele jonge kinderen in een opvang-
tehuis voor vrouwen zat. Ze was over-
tuigd door het Woord, werd gedoopt in 
haar eerste bijeenkomst en ontving een 
paar weken later de Heilige Geest. God 
heeft altijd voor haar en haar twee 
kinderen gezorgd, ondanks alle zorgen en 

beproevingen, ze gaf ze allemaal aan de 
Heer en het voelde altijd alsof ze er niet 
waren. Ze moest een operatie ondergaan 
voor Glaucoom, maar God heeft haar 
genezen. Ze had endometriosis, maar ze 
heeft er nooit pijn van gehad. Voor ze 
wederom geboren was, had ze een 
verzakking en haar werd verteld dat ze 
eigenlijk nooit kinderen had kunnen 
krijgen. Ze heeft botontkalking van haar 
nek tot aan de botjes in haar voeten en 
heeft een knie operatie gehad, maar zelfs 
als ze trillingen voelt in haar rug als ze 
langere tijd staat, laat ze dat bij de Heer 
en heeft nooit pijn. Ze prijst de Heer voor 
alles wat Hij voor haar doet. Het was een 

maand 
vol 
met 
fellow-
ship 
activi-
teiten. 
We be-
gon-
nen 
met 

een 
voorjaars-
wandeling 
langs de 
rivier, met 
natuurlijk 
een koffie 
pauze! We 
konden 
tegen 
enkele 

mensen getuigen, dat was heel fijn. We 
waren ook met de Euro conventie 
verbonden en hadden bidden en vasten. 
Tenslotte gingen we naar de outreach in  
Bournemouth. Dit was voor iedereen een 
fantastisch weekend, met getuigenissen, 
goede bijeenkomsten en fellowship.  
We hadden ook  bezoek van  Edouard, 
Meg en Leo van de fellowship in 
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vraagt? Hoe groot is het verschil in hoe 
we nu zijn in vergelijking met de tijd voor 
we de Heilige Geest ontvingen? We hoor-
den over het belang van team building, 
ongeacht hoe groot of klein de groep is. 
Dat we naar onszelf moeten kijken en 
wat om ons heen is moeten overwinnen 
en altijd geestelijk moeten wandelen. 
Tenslotte hoorden we dat we een 
speciaal leven hebben in Christus, waarin 
we iedere dag kunnen leren en door aan 
anderen te denken en voor anderen te 
werken, kunnen we zonde voorkomen.  
Het laatste weekend hadden we vragen 
uit de Bijbel. Een groepje broeders  
bekeek een speciaal onderwerp uit de 
Bijbel of een vraag die was gesteld en 
beantwoordde dat met Bijbel geschriften.  
Het was een heel opbouwende avond 
voor iedereen, ook voor de gasten.  

Poole, UK 
De maand mei was een drukke maand 
voor allemaal.  We begonnen met bidden 
en vasten  waarbij we bemoedigende 
gesprekken hoorden van drie broeders 
over het thema:  ‘Zoeken naar degenen 
die op zoek zijn naar God .’We werden 
herinnerd aan het geschrift : De oogst is 
wel groot, maar de arbeiders zijn weinige.  
Mattheus 9:37. Met dit in gedachte 
staken we van wal voor een maand 
outreachen en het bekendmaken van het 
enthousiast verwachte  Bournemouth 
Outreach Weekend, dat plaatsvond in het 
laatste weekend van de maand. Daarvoor 

De Revival Fellowship in: 

waren we met ongeveer 90 mensen 
bijeen, want er waren flink wat broeders 
en zusters uit de UK, een aantal uit 
Nederland en verschillende uit Adelaide 
en Melbourne. Na een fellowship dinner 
night op vrijdag, verspreidde iedereen 
zich op zaterdag op straat, ondersteund 
door muziek. Ps. Darryl gaf een 
presentatie over het thema ‘ de Grote 
Verdrukking ’ waarover wordt gesproken 
in Mattheus 24. Hij liet heel duidelijk zien 
dat deze tijd van verdrukking niet iets is 
wat in de toekomst zal gebeuren, maar 
wat nu al gebeurt en de tekenen zijn  
onmiskenbaar. We hadden ook een 
avond met gesprekken van diverse 
pastors, items en getuigenissen. De 
zondag bijeenkomst was eveneens goed 
bezocht en we hoorden bemoedigende 
gesprekken van de bezoekende pastors. 
Ps. Chad sprak over de zeven stappen om 
gered te worden en gered te blijven. 
Tijdens dat weekend hadden we 16 
bezoekers in de bijeenkomsten en één 
daarvan besloot zich te laten dopen. Hij 
ontving de Heilige Geest in het doop bad, 
een prachtige manier om dit opbouwen-
de weekend van outreach en fellowship 
af te sluiten.  Een jong meisje, genaamd 
Carli werd ook wederom geboren. Al met 
al was het een vruchtbaar en succesvol 

 
Felicitaties voor   

Peti & Zsófi  

met de geboorte 

van hun zoon 

András,  

Geboren op 

 15 May 

weekend. Heel veel dank aan allen die 
kwamen en meewerkten. Prijs de Heer.  
 
Frankrijk 
Deze maand kwamen twee mensen naar 
de bijeenkomst om te kijken, een was 
een persoonlijk contact en de ander had 
een pamflet gekregen op de outreach.    
We hadden ook onze jaarlijkse picknick 
op een nabij gelegen kasteel en gingen 
door met onze normale outreaches en 
bijeenkomsten. Sommigen van ons 

gingen naar Londen om wat tijd met de 
broeders en zusters daar door te 
brengen, dat was heel opbouwend en 
goed om de batterij op te laden met een 
goede dosis fellowship! Deze maand 
hadden Mairam en Fabrice ons een 
bijzonder wonder te vertellen. Na vele 
jaren van gezondheidsproblemen, zij 
konden niet op natuurlijke manier 
kinderen krijgen, verwachten ze nu een 
baby. De doctoren volgen de zwanger-
schap op de voet, want met al die 
complicaties begrijpen ze niet hoe het 
mogelijk is. Mairam was in de gelegen-
heid om de doctoren en andere patiën-
ten in de wachtkamer te vertellen dat dit 
een antwoord is van onze God die 
wonderen doet. Zij en  Fabrice bedanken 
alle broeders en zusters voor de gebeden 
en ondersteuning.  
 
Tsjechië  
De highlight van deze maand was zeker 
de conventie in Rotterdam. Sommigen 
van ons hadden de mogelijkheid om al 
een paar dagen eerder te gaan en 
hadden een fantastische tijd van 
fellowship met de broeders en zusters in 
Nederland. In totaal 13 Tsjechen bezoch-
ten de conventie en werden opgebouwd 
door de fantastische gesprekken, getuige
-nissen en het outreachen. Steve en 
Rachel (uit Melbourne) kwamen na de 
conventie op bezoek en we hoorden 
getuigenissen over bescherming van hun 
zoon toen hij werd overreden door een 

Outreach Team   
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hij wilde graag verandering in zijn leven.  
Hij bidt nu voor de Heilige Geest.  
Plus, één van Ella’s vriendinnen 
ontmoette haar op de outreach in Poole, 
werd gedoopt en ontving de Heilige 
Geest. Dank aan de bezoekende broeders 
en zusters en dank aan hen in Poole en 

Nederland die de 
outreach en 
conventie 
mogelijk maakten.  
Tot slot in het kort 
over het 
gecombineerde 
bidden en vasten 
met Yorkshire : 
Jezus stierf voor 
ons en doordat 
we Hem kennen 
willen we 
vooruitgang 
boeken, omdat 
we een nieuw 
schepsel zijn 
houden we vast 
aan de liefde van 
God en gebruiken 
we Zijn Woord en 
kracht om uit te 
gaan en het 
evangelie te 
prediken, 

ongeacht het weer!  

De Revival Fellowship in: 

auto en van het gezin tijdens een ernstig 
auto-ongeluk. Prijs de Heer!  We 
hadden ook een outreach, gevolgd door 
de viering (met goulash) van broeders 

Lada's 
75ste 
verjaar-
dag. Er 
waren ook 
diverse 
familie-
leden van 
hem en 
we 
konden 
hen het 
evangelie 

vertellen. We hadden ook een fantas-
tisch bidden en vasten! We hadden een 
gesprek over 3 dingen die Jezus niet zei 
(1 Het is jouw recht niet veroordeeld te 
worden. 2 Als iemand een balk uit je 
oog wil halen, kan hij dat niet doen als 
hijzelf een vuiltje in zijn oog heeft. 3 Als 
we in de Heer zijn, zal alles makkelijk 
gaan.) We hoorden ook over het zoeken 
naar eer die van God komt en niet van 
elkaar. En in Romeinen  16:19, waar we 
worden aangemoedigd om wijs te zijn in 
het goede, maar onnozel in het kwade 
(we hoeven niet alles te weten over 
slechte dingen.)   
 
Noord Londen 
We organiseerden een kamp gericht op 
de jongeren, maar veel ouderen deden 
ook mee. Het thema was:  de Verbazing-
wekkende Race naar het Eeuwige 
Leven. Het was een diepzinnig, opbouw-
end en bemoedigend weekend, gevuld 
met plezier en fellowship. Grote favoriet 
was de morgen met workshops. De 
thema’s dit jaar waren: ‘de eerste tien 
minuten, ‘de volgende vijf jaar’, 
‘respect’ en ‘kijk uit wat je zegt’.  
We hadden ook een geweldige 
‘verbazingwekkende race’ activiteit , het 
traditionele kampvuur en enkele 
werkelijk geweldige gesprekken.   
Naast zaterdagavonden waarop we met 
een geestelijk sausje overgoten 

Rachel  & Pavla  

spelletjes deden, (provocerend en leuk) 
hadden we ook profijt van het bidden 
en vasten met als thema: ‘Tel uw 
zegeningen’. De vraag was deze: ‘is een 
leven met zegeningen een lege belofte 
of een tastbare realiteit van Gods 
belofte?’ We dienen God en laten de 
rest aan Hem over.   
Degenen die in de gelegenheid waren 
om naar het outreach weekend in 
Bournemouth te gaan, zagen een goed-
gevulde hal met veel nieuwe mensen. 

Het was fantastisch om daar aan deel te 
kunnen nemen. Hier werden recent 
twee mensen gedoopt.  
 
Liverpool 
Excuses dat ons laatste report ontbrak.   
Het leven in de Heer is vol actie. We 
hadden deze maand twee dopen: 
Bartosz (hij is de man van Kasia die in 
december is gedoopt) en Peter. Bartosz 
ontving de Heilige Geest toen hij bad in 
de fellowship. Een paar dagen later 
werd hij gedoopt, hij is heel blij en 
ervaart al de kracht van God in zijn 
leven en hij bidt nu met zijn vrouw Kasia 
om de Heilige Geest te ontvangen.  
Peter hoorde het evangelie in de buurt 
en wilde heel graag meer horen. In zijn 
tweede bijeenkomst werd hij gedoopt, 

Combined Prayer and Fast  

Pauline met haar zus Tina die werd ge-
doopt, zij woont in Maryland, USA . 
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