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Pastor Pieter Visser 
Kromhout 95 
3311RE Dordrecht 
The Netherlands 
Telephone: +31 78 6146173 
Mobile: +31 (0)6 22 808 977 
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl 
Internet: www.revivalfellowship.nl 

 Europees Maand verslag 
November 2018 

Server News,  
November 2018 
All the talks, songs and 
other items from the from 
the Czech camp 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 

Winter camps 
Dec 25-Jan 1-2019 
Enquiries: Ps Paul (Holland) and Ps Lee (England) 
E-mail: paul.van.wijnen@revivalfellowship.nl 
And/or: itsthefinneys@googlemail.com 
 
Spring camp Hungary: Apr 18-22, 2019 
Euro convention in London: May 31 - Jun 02, 2019 
 
Summer camps:  
Holland, Jul 27 - Aug 03, 2019 
England, Aug 10 - 17, 2019 

Deze maand is het woord van God 
weer uitgegaan en de gemeente  
wordt in verschillende delen van 
de wereld gegrondvest.  
Broeders en zusters sturen ons 
goede berichten uit: 
 
Boven: Fellowship in Liberia 
Beneden l: Bijbelstudie Ghana 
Beneden r: Doop in Sierra Leone 
 

mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl
http://www.revivalfellowship.nl/


 

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

 

 

Editorial: Boosheid  

Meestal is deze focus gericht op 
onbekende dreigingen.  
Migratie schijnt tegenwoordig een 
grote te zijn. Enkele van de meest 
‘vooruitstrevende’ landen ter wereld 
schijnen 50/50 verdeeld te zijn over 
dit onderwerp. Jezus sprak er al over 
in Matth. 25 en Luk. 21. Hij wist van 
deze ingebouwde eigenschap van de 
mensheid die in de laatste dagen zou 
doorbreken. Dus….  

Wat gaan we er aan 
doen? Er is geen 
oplossing voor de 
wereld en de mensheid 
in het algemeen. Er is 
alleen een individuele 
uitweg mogelijk uit de 
resultaten van dit alles.  
Luk. 21:35 Want gelijk 
een schrik zal hij komen 
over al degenen die op 
de ganse aardbodem 
gezeten zijn.  
36 Waakt dan ten allen 

tijde, biddende dat gij moogt waardig 
geacht worden te ontvlieden al deze 
dingen die geschieden zullen, en te 
staan voor de Zoon des mensen.  
Deze ontsnapping wordt mogelijk 
door wederom geboren te worden.  
(John. 3:1-8 en Hand. 2:1-4, 38) 
Dat voorziet in een toekomst, ook 
voor onze kinderen.   
Hand. 2:39 want u komt de belofte 
toe en uw kinderen en allen die daar 
verre zijn, 
zovelen als de 
Heere onze God 
toe roepen zal.  
 
Ps. Piet Visser. 
 

   Gehoord van het Platform  
• Creëer je leven met God in het 

middelpunt.  
• We moeten naar eenheid streven en 

het waarderen.  
• Gevoelens hebben niets met geloof te 

maken. 
• Correctie is geen afkeuring.  
• Wees blij, de Heer zorgt voor jou.  
• Om te veranderen is gebed nodig.   
• We zijn één lichaam in Christus, 

competitie verhindert groei.  
• Maak ruimte voor God, je krijgt meer 

vreugde.  
• God geeft de oplossingen, maar 

overwin jezelf.   
• Kwaliteit van leven hangt af van ons 

geloof.  
• De waarheid doet pijn, maar is 

effectief.   
• Vlees of Geest, beide kan niet. 
• Geef je welvoorziene leven niet weg. 
• Onze gedachten zijn als ons huis:  
   ze moeten  onderhouden worden. 

Heb je ooit gemerkt dat boosheid een 
ingebouwde eigenschap is van de 
mensheid? Het heeft alleen maar een  
brandpunt nodig om uit te barsten in 
geweld. In deze moderne tijd is het 
heel makkelijk om zo’n brandpunt te 
vinden. Er is non-stop nieuws, dag en 
nacht en niet alles is echt nieuws. 
Vorige week was er weer een  
‘project X’ dreiging in Nederland. 
Deze term refereert aan de ramp die 
vorig jaar gebeurde in het plaatsje 
Haren. Een meisje wilde van haar 16e 
verjaardag een groot feest maken en 
ze maakte dit bekend op Facebook 
met een uitnodiging voor iedereen 
die wilde komen. Duizenden kwamen 
erop af en begonnen een oproer en 
vrijwel het halve dorp werd vernield.  
Dus deze keer hield de politie alle 
verkeer tegen en iedereen die niets 
te maken had in het dorp moest 
rechtsomkeer maken.  
Dus, dit is allemaal nodig om iemand  
te voorzien van een focus voor zijn 
kwaadheid. Er zijn volop mensen, 
zelfs ook sommige politici en 
regeringen, die graag zo’n focus 
leveren.  

Haren, Holland 

Haren, Holland 

De boze geest is uit de fles 



 

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

 

 

Reis naar Ghana  

wil zeggen, heel veel geluid. De 
nieuwe bijeenkomst locatie is 
vlakbij nieuwe gemeente 
woningen en het is een rustige 
locatie ongeveer een mijl van de 
hoofdweg en er komen aardig wat 
mensen langs.  
 
We bezochten die week de 
broeders en zusters en hun 
families en moedigden hen aan 
om naar de bijeenkomsten te 
komen en om te kijken of ze nog 
vragen hadden.  
 
Sylvester heeft een broer 
Solomon, hij helpt als chorusleider 
en hij geeft gesprekken. Aan het 
eind van de reis konden Sylvester 
en ik wat tijd uittrekken om over 
leiderschap en andere punten te 
praten. Ik sprak over de kwali-
ficaties in Timotheüs, over leiders 
en de getuigenis van zijn familie 
en dat als hij een goed voorbeeld 
is, anderen zullen volgen.   
 
Al met al was het een goed bezoek 
en Sylvester blijft met ons in 
contact. Hij is enthousiast om het 
werk te doen. »  
 
Br. Dan Cashford. 

De broeders en zusters in Kodea houden 
bijeenkomsten in een school die ze 
konden huren toen we daar laatst waren 
voor de Rally. Die overeenkomst is nu 
afgelopen. Ze hebben een andere locatie 
gevonden die geschikt is.  
 
Dit gebouw was een school, dus is er een 
conciërge die aan het eind van het 
gebouw woont. Het is ver genoeg weg 
van de hoofdweg wat betreft het geluid, 
het staat op een heuvel en dichtbij 
gemeente huisvesting. In Kodea zijn er 
ongeveer 18 mensen die regelmatig de 
bijeenkomsten bezoeken en ik denk dat 
er plaats is voor ongeveer 60 mensen, 
dus genoeg ruimte voor uitbreiding. . 

De broeders Dan en Eric reisden 
naar Ghana. 
 
« We arriveerden in Accra en 
regelden een ontmoeting met 
onze contacten daar: Norberg, Eric 
en Desmond. Dit mondde uit in de 
doop van Eric en Desmond, die 
allebei de Heilige Geest ontvingen.   
 
We spraken het meest over 
vrouwelijke voorgangers en over 
orde in de gemeente, het dansen 
enz. Veel gemeenten hebben hun 
eigen TV kanaal en hebben veel 
volgelingen, dus afscheiding van 
andere kerken is iets waar 
Sylvester zich bewust van is. Heel 
vaak opende ik de conversatie 
door te zeggen dat we geen kerk 
zijn die jullie geld wil en we zijn 
ook geen kerk om geld uit te 
delen.  
 
Kodea is een drukke stad en heeft 
veel capaciteit. Het is ongeveer 
een uur rijden van Kumasi waar  
Sylvester woont. De plaats waar 
eerst de bijeenkomst werd 
gehouden was niet ideaal omdat 
andere kerken op de zelfde tijd 
ook bijeenkomst hielden, wat dus 
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Liberia  

Sierra Leone 

Hall welcoming in Gbarnga 

Vergadering met de mannen in Gbarnga 

6 wederom geboren in Calaba Town  

Zondag bijeenkomst in Calaba Town  

De week daarop vlogen we naar Lungi in Sierra Leone. We reisden 
naar Freetown met de Pastors Paul Patrick en Samtee. We hielden 
leer sessies met de visie om het leiderschap daar op vaste grond te 
funderen. In de zondag bijeenkomst waren ongeveer 60 mensen, 
waarvan er 6 in de rivier werden gedoopt. Ze ontvingen allemaal 
de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen. Daarna 
reden we naar Waterloo waar onze broeder Abednego zorg draagt 
voor een groep van ongeveer 20, ook daar besteedden we weer 
tijd aan het leren van de gemeenteleden, speciaal de mannen.  
We hadden een korte bijeenkomst, waarna een mevrouw werd 
gedoopt en zij ontving de Heilige Geest. De volgende dag reden we 
naar een nieuw gebied genaamd Taiama, we gingen langs in 
Mamara, waar 12 broeders en zusters zijn en een aantal mensen 
die meer wilden horen. 39 gingen er mee naar de rivier om 
gedoopt te worden – 19 ontvingen de Heilige Geest en spraken in 
tongen. Toen reden we naar Lungi en waren de volgende 3 dagen 
in gesprek met de jonge mannen, bemoedigden hen en beant-
woordden vragen. Er zijn ongeveer 9 mensen in de fellowship 
daar. De broeders en zusters in Liberia en Sierra Leone zijn blij dat 
het evangelie getrouw wordt gepredikt aan hen. De aantallen 
nemen gestaag toe, vooral in de afgelegen landelijke gebieden en 
als ze meer kennis en inzicht verkrijgen gaan we grote revival zien. 
De mensen willen graag het evangelie horen en daar zijn waar de 
getuigenissen van wonderen in overvloed zijn, levens veranderen 
en de dingen “netjes en met orde » gebeuren.  
          Ps Bob Hutton 

In november kwamen pastor Meschack en ik vanuit Kenia aan in 
Monrovia, de hoofdstad van Liberie in West Africa; op het 
vliegveld werden we opgehaald door onze broeder Jude 
Nwachukwu – Jude  leidt het werk in Liberie - en brachten we de 
eerste avond door in Monrovia. De volgende dag reden we 4 uur 
naar het noord oosten, naar Gbarnga, waar we onze broeder 
Morris ontmoetten. In Gbarnga leidt Morris een assembly van 
ongeveer 50 mensen, inclusief kinderen en ook nog een groep van  
25-30 in het nabij gelegen Police Academy. Veel broeders en 
zusters uit Monrovia kwamen ook en onze eerste bijeenkomst in 
de hal in Gbarnga was tjokvol. De volgende dag spraken we uren 
met de leiders en anderen mannen, hen bemoedigend om 
getrouw te blijven en afgescheiden van de wereld, speciaal van de 
Pinkster groeperingen, hun leer en hun gedrag.  
Na de zondag bijeenkomst liep een groot aantal van ons naar de 
rivier waar 6 mensen werden gedoopt, zij ontvingen ook de Heilige 
Geest, met het bewijs van spreken in tongen. Op maandag reden 
we weer terug naar Monrovia en brachten onderweg een bezoek 
aan Weala. Daar zijn 17 broeders en zusters, de fellowship werd 
gestart door een zuster uit deze streek, die in Monrovia tot de 
Heer was gekomen en het evangelie mee terug nam naar haar 
familie en buren. De volgende paar dagen brachten we door in  
Johnsonville met onze broeder Jude. We hadden een 
avondbijeenkomst in hun  hal met ongeveer 50 personen.  
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Revival in Europa 

 

Zo dan, indien iemand in Christus is, 

die is een nieuw schepsel; het oude 

is voorbij gegaan, zie, het is alles 

nieuw geworden.  

 

2 Kor 5:17 

Filemon, West Londen, UK Francise, Almere 

Jenny, Almere 

Ruby, Poole, UK 

Ondra, Tsjechië 

Jonathan & David, Dordrecht, NL  

Jahfaino, Almere 

Ninon, Frankrijk 

4 in Engeland, 
4 in Nederland, 
1 in Frankrijk en 
1 in Tsjechië ...... 

 

… 10 mensen werden 
wederom geboren!  

 

Gijs, Dordrecht 

North London, UK 

North London, UK 
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De Revival Fellowship in: 
voelde hij zich een stuk beter en snel 
daarna was hij compleet genezen. De 
vader van een zuster moest geopereerd 
worden. Van te voren werd hij 
gewaarschuwd voor de pijn erna. Prijs de 
Heer, hij heeft totaal geen pijnstillers 
nodig gehad! Een zuster die op de leeftijd 
van menopauze kwam, had wat lichame-
lijke en mentale klachten. En iedere keer 
weer ervaarde ze dat ze tot God kon 
bidden en dat Hij haar hielp. Een zuster 
had een collega wiens vrouw naar het 
ziekenhuis moest met een hersenbloe-
ding, als gevolg daarvan was de helft van 
haar gezicht verlamd. De zuster bad 
ervoor en de volgende dag ontving ze 
een sms van de vrouw zelf: ze was alweer 
thuis en was niet meer verlamd.  
Ze was compleet genezen door God.   
 
Almere 
Het was weer tijd om de waarheid te 
laten zien omtrent de kerstvieringen in 
de wereld. We zagen in een presentatie 
waar het allemaal over gaat, alleen maar 
reclame en religieuze tradities die niets 
te maken hebben met echt Christendom. 
Prijs de Heer dat Hij ons de ogen heeft 
geopend om te zien en oren om te horen, 
zodat we dit kunnen herkennen.   
We hadden op deze avond vijf bezoekers 
en zij waren verbaasd toen ze deze feiten 
hoorden, met als resultaat dat twee 
mensen wederom geboren werden. 
Tegen een van de bezoekers werd 
getuigd bij de bushalte en de conversatie 
begon gewoon met: “wat hebt u een 
mooie jurk aan”.  
Na de pastors meeting konden we 
luisteren naar enkele fantastische getuige
-nissen van Ps. Yomi uit West Londen. 
Bedankt voor het bezoek en de waarde-
volle fellowship! 
We hadden weer een gecombineerd 
bidden en vasten, met in veel opzichten 
beantwoorde gebeden, het bracht ons 
weer dichter tot God, we leerden meer 
van Zijn plan. Nog een korte getuigenis: 
één van onze broeders had vreselijke 
maagpijn en na even in tongen bidden 
was de pijn verdwenen! Prijs de Heer!  
We kijken ernaar uit om meer met jullie 
te delen op het wintercamp. Tot dan.   
 
Noord Londen 
We hebben echt een paar drukke 
maanden gehad. We hadden een paar 
dinner nights, dat is altijd goed om 
nieuwe mensen aan te trekken. In feite 
zijn natuurlijk alle dingen die we doen er 

Dordrecht 
Aan het begin van de maand genoten we 
van het bezoek van de pastors die naar 
Nederland waren gekomen voor de 
pastors meeting die werd gehouden.  
Ps. Chris was ook op onze dinner night en 
liet een stukje zien van een interessante 
presentatie over de ongunstige effecten 
van eenzaamheid, steeds meer aanwezig 
in onze hedendaagse maatschappij.  
We werden aangemoedigd om het 
verschil te maken in deze wereld en in 
onze persoonlijke levens, door naar 
elkaar om te kijken en er zeker van te zijn 
dat er niemand alleen blijft. ‘Hieraan 
zullen zij allen bekennen dat gij Mijn 
discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder 
elkander ’ (Joh. 13:35) 
Tijdens de avond met onze ‘hoogte 
punten van het jaar’  keken we terug op 
getuigenissen, revival en gebeurtenissen 

uit 2018.  ‘Loof den Heere mijn ziel en 
vergeet geen van Zijn weldaden’  
(Psalm 103:2). Deze maand ontving Gijs 
(de zoon van Julius en Aileen) de Heilige 
Geest, terwijl hij bad voor het naar bed 
gaan. De zondag daarop werd hij gedoopt 
en hij is heel blij dat hij nu ook een 
broeder in de Heer is. Getuigenissen uit 
onze doos met wonderen en tekenen: 
één van onze gemeenteleden was een 
groot geldbedrag kwijt en raakte een 
beetje in paniek, ging toen bidden en 
vond het weer. En ander bad voor een 
collega met een ongeneeslijke hernia. Na 
gebed kon de collega stoppen met de 
zware pijnstillers. We zijn blij dat we een 
grote God hebben, die wonderen doet!  
 
Rotterdam 
Een jonge broeder had erge oorpijn. Na 
gebed met enkele broeders en zusters  

Pastors meeting 
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De Revival Fellowship in: 

ook op gericht om bezoekers binnen te 
brengen. Of het nu een outreach is, een 
presentatie, bidden en vasten, een 
sportdag of een quiz, de eenheid en   
fellowship zijn slechts een onderdeel van 
het plezier. De echte blijdschap komt als 
we zien dat een bezoeker vastpakt wij 
hebben en wat we vertellen. We hebben 
recent “vaarwel voor nu” gezegd tegen  
Benji en Sophie Riggs en tegen Gary en 
Debbie Hansen, die verhuisd zijn naar 
andere assemblies. We hebben hun 
fellowship en hun getuigenissen altijd 
heel erg  gewaardeerd. De Hansens 
kwamen voor vijf jaar, het werden er elf. 
We hebben twee dopen gehad, ze 
kwamen allebei nadat op straat tegen 
hen was getuigd.  
 
West Londen 
Deze maand werd Filemon gedoopt en hij 
ontving ook de Heilige Geest tijdens zijn 
eerste zondag bijeenkomst. Hij kwam 
door broeder Emmanuel die hem al 
kende. We hadden bezoekers in de bij-
eenkomsten, de meesten door persoon-
lijk getuigen en door de outreaches die 
we hebben voor de zondag bijeenkom-
sten. We zagen een presentatie over  
‘goede ondersteuning worden en blijven’ 
Enkele  kwaliteiten die je daar voor moet 
hebben zijn: eenheid, nederigheid,  
betrouwbaarheid, geduld, weigeren  
beledigd te worden, bidden voor een 
mogelijkheid en antwoorden. We moeten 
altijd onthouden dat we geduldig moeten 
zijn tegen alle mensen en dat het zaliger 
is te geven dan te ontvangen. Een zuster 
getuigde dat ze afwijzend was tegenover 
een collega om een lift te geven  omdat 
het betekende dat ze om moest rijden, 
maar nadat ze zich had afgevraagd wat 
Jezus zou doen, deed ze het wel en kon 
ze onderweg heel goed getuigen! Wees 
er altijd klaar voor, of het uitkomt of niet! 

Broeder Eric kreeg de mogelijkheid om 
met Dan Cashford uit Medway mee te 
gaan naar Ghana. Eric kwam terug met 
mooie verhalen hoe de mensen reageren 
op het woord van God en dat sommigen 
de Heilige Geest hadden ontvangen. Een 
overweldigende tijd van dienstbaar zijn 
voor God.  
Een van onze activiteiten van deze 
maand was een sport avond. Een 
fantastische avond met veel plezier, on-
verwachte overwinningen en gezonde 
competitie. Een avond waar jong en 
….een ietsje ouder... van genoten! 
 
Frankrijk 
Deze maand werd onze nieuwe zuster    
Ninon, toegevoegd aan de familie van 

God. In de afgelopen 2 jaar was Ninon, 
vroeger Katholiek, begonnen met bidden 
en op zoek gegaan naar de Waarheid, ze 
was naar kerken gegaan die niet het volle 
evangelie verkondigen, had te midden 
van enkele heel verwarrende ’geestelijke’ 
boodschappen de Heilige Geest 
ontvangen, voordat ze uiteindelijk de 
broeders en zusters ontmoette op de 
wekelijkse outreach in Angers! We hopen 
dat ze zich af kan scheiden van al die  

Kids Camp 

oude ideeën en haar wandel met de Heer 
echt gaat beginnen.   
Onze zuster Marie kreeg een antwoord 
op haar gebed: ze moest werken tijdens 
de week van het Winter Camp en wilde 
die tijd graag vrij krijgen. Ze dacht dat het 
onmogelijk zou zijn maar natuurlijk  
hebben we er allemaal voor gebeden en 
haar baas bood haar niet alleen die week 
vrij aan, maar ook een nieuw contract 
met exact het tijdschema dat ze wilde!  
Marie vertelde haar baas dat ze had 
gebeden voor de situatie en hij had haar 
gevraagd ook voor hem te bidden. Dit is 
haar eerste maand in de Heer, het is zo 
mooi om te zien dat de overwinningen 
beginnen te komen. Cecile uit West 
Londen was hier een paar dagen aan het 

eind van de maand en het was 
geweldig om samen fellowship 
te hebben! 
 
Poole, UK 
Samen zijn met onze broeders 
en zusters in fellowship heeft 
een goede invloed gehad op 
onze groei en het leerproces.  
November begon goed met 
outreaches in twee plaatsjes in 
de buurt. We konden tegen 
veel mensen spreken en veel 
namen een pamfletje aan, we 
hopen dat we er de vrucht van 

gaan zien. ‘s Avonds keken we naar een 
presentatie vanuit Australië over de 
wetenschapper Stephen Hawking, het 
was heel interessant maar ook provo-
cerend. Na al zijn zoeken naar antwoor-
den, heeft hij nooit dat ene gevonden dat 
er toe doet. Eens per maand tijdens de 
pauze op zondag, neemt Pastor Jimmy de 
tijd om met kinderen te praten die de 
Heilige Geest willen ontvangen. Ruby 
ontving de Heilige Geest, sprak in tongen  
en werd de volgende zondag gedoopt. Dit 

International dinner night 
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Kijken naar de doop  

was heel goed voor de kinderen, dit jaar 
zijn er twee wederom geboren. Prijs de 
Heer! Het is fantastisch om te zien dat 
onze jongeren zich gaan wortelen in de 
Heer en hun eigen wandel beginnen.  
We besloten de maand met ons einde-
jaars dinner night met een internationaal 
thema. We droegen allemaal bij met eten 
overal vandaan, zoals Fiji, Marokko,  
Frankrijk, Mexico, Ghana en Ierland, het 
was allemaal heerlijk! We hadden ook 
een presentatie over de groei van de 
Fellowship in Poole tijdens de laatste 8 
jaar en een mogelijkheid om vooruit te 
kijken naar 2019.  
 
Zwitserland 
We hadden deze maand weer een week-
end van bidden en vasten, een goede tijd 
om onze focus op onze wandel te 
hebben. Op de vrijdag avond hoorden we 
een gesprek over trouw zijn aan de Heer 
en eerlijk te zijn, want leugens zullen ons 
altijd gevangen houden. De Heer moet 
altijd de eerste zijn die we om hulp 
vragen, voor we een beslissing nemen.  
De gesprekken tijdens het bidden en 
vasten pasten zoals altijd weer goed bij 
elkaar, het ging hoofdzakelijk over goede 
dienaren zijn de Heer en voor elkaar. In 
de Heer kunnen we altijd een positieve 
houding hebben, want er zijn zoveel 
goede en mooie dingen over in de Heer 
zijn. Een zuster uit Australië stuurde ons 
het aders van een jonge Zwitserse vrouw,  
Nadja, ze had haar ontmoet aan de 
Sunshine kust. Ze was uitgenodigd voor 
een bijeenkomst daar, ze ging en na de 
bijeenkomst gingen ze bidden en het 
bleek dat ze al geest vervuld en gedoopt 
was. Ze ontving de Heilige Geest en sprak 
in tongen toen ze nog een kind was. 
Maar de kerk waar ze ging had haar nooit 
verteld war er met haar was gebeurd en 
wat ze moest doen, want ze waren bezig 
met een verkeerde leer. We verwachten 
dat ze contact met ons opneemt als ze 
weer terug is in Zwitserland. We kijken 
uit naar het winter camp. God bless! 
 
Hongarije 
Deze maand ontvingen drie mensen de 
Heilige Geest, met het bewijs van 
spreken in tongen. Wonderen en Gods 
voorziening zagen we: door een 
stormachtige periode in je leven gaan, 
met de kracht van God; financiële 
voorziening door een onverwachte salaris 
verhoging en lagere hypotheeklasten; 
ondanks ziekte naar de bijeenkomst 

komen en genezen weer naar huis gaan; 
de Heer beschermde een zuster zodat ze 
niet werd geraakt door een auto met een 
heel slechte bestuurder; genezing van 
wratten; behoed voor een val, precies 
voor een lange reis naar Australië en 
niets gebroken. Tenslotte, een zuster was 
aan het werk in huis en kreeg een hevige 
elektrische schok, wat haar tintelende 
pijn gaf in haar linker arm en been en ook 
een zware hoofdpijn. Allereerst wil ze de 
Heer bedanken dat ze nog leeft en ten 
tweede dat na gebed alles is genezen.   
We hadden een "3 daags kids camp" 
tijdens het eerste weekend in november, 
waar de kinderen van de zondagschool 
en de jongeren aan deel namen. De activi
-teiten waren in de hal en de nachten 
brachten we door bij enkele van de 
oversight thuis. We bespraken samen 
diverse onderwerpen om de kinderen te 
helpen de juiste beslissingen te nemen. 
We hoorden een presentatie over de 
manier waarop gevechten in het verleden 
werden gewonnen en hoe we dit kunnen 
toepassen in onze wandel. We hielden 
ook een Faulty Towers avond, waar veel 
bezoekers waren en sommigen ontvingen 
de Heilige Geest. Hierna hadden we een 

interactief spel voor de kinderen, 
waarbij zij konden helpen om een 
ruimteschip weer veilig naar de aarde 
te brengen met behulp van het 
wachtwoord ACTS2:38. aan het eind 
van de maand kwamen de jongeren 
op het tonaal en inspireerden echt 
iedereen door uit te leggen wat ze 
gedurende die maand hadden 
geleerd, met onderwerpen en 
geschriften uit de Bijbel.  
 
Tsjechië 
Deze maand kregen we er een nieuwe 
broeder bij! Broeder Ondra liep 
regelmatig langs de hal op weg naar 
zijn werk en was nieuwsgierig, dus hij 
keek op onze website en kwam naar 
een bijeenkomst. In zijn eerste bijeen-

komst werd hij gedoopt en ontving de 
Heilige Geest! We kijken ernaar uit meer  
revival te zien in zijn familie.  
We hadden ook bidden en vasten met 3 
goed gesprekken. Broeder Honza sprak 
over binnen de geaccepteerde richtlijnen 
van God blijven. Dan sprak over licht en 
donker: Hoe zeer willen we verlicht 
worden door Gods licht? 50/50, 70/30, of 
100%? Pastor Olda bemoedigde ons dat 
als we vasten en onze ogen op de Heer 
houden, we in staat zullen zijn om goed 
en slecht te onderscheiden en het slechte 
aan de kant te schuiven. De kinderen 
hadden een 2-nachtjes fellowship 
sleepover in het huis van Tomas en  
Shelley, ze baden samen, aten samen en 
speelden samen.   
Br. Jara ging naar 
Australië  voor een 
zakenreis van een 
week en had een 
fantastische tijd met 
een bezoek aan de 
fellowships van  
Melbourne en 
Adelaide! Ps. Olda en Eva bezochten de  
Liverpool Fellowship en kwamen met 
goede berichten terug.  
 

Jara ontmoet Skippy! 

Ruimteschip spel 

De Revival Fellowship in: 

Kids Camp 


