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Server News,  
September 2018 
Alle gesprekken, items van 
de zomer kampen zijn 
beschikbaar om te  
downloaden van onze 
server.   
Veel gesprekken staan ook op de  
TRF acts now server.  
Voor inlog details, e-mail naar: 
piet.visser@revivalfellowship.nl.  
Ps. Piet Visser 

Coming Events:  
Czech and Irish camps 
Czech camp: Oct 26-30   Irish camp: Oct 24-28 
Enquiries: Ps Olda (Czech) and br Anthony (Ireland) 
E-mail: trf.trutnov@gmail.com 
And/or: anthonyb.trf@gmail.com 
 
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 

Nog een fantastisch camp deze maand, 
in Bath, Engeland. Hier waren meer 
dan 200 broeders en zusters aanwezig, 
inclusief een aantal zeer gewaardeerde 
bezoekers uit Australië, Amerika, 
Nieuw  Zeeland en Europa. Het camp 
in Nederland wordt volgend jaar op 
dezelfde locatie als dit jaar gehouden.  

Pastors & Oversight  

mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl
http://www.revivalfellowship.nl/
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Editorial: Wonderbaarlijke Patronen: van Mozes tot Markus 16  

van het eerste teken horen, zo 
zullen zij de stem van het laatste 
teken geloven.  
1. Slangen opnemen: Mozes moet  
zijn staf op de grond  gooien en hij 
vlucht ervoor als het een slang 
wordt. Dan moet hij de slang 
oppakken en het wordt weer een 
staf. Ex. 4:4 “Toen strekte hij zijn 
hand uit en vatte haar en het werd 
tot een staf in zijn hand.”  
2. Zieken de handen opleggen:  
Vervolgens instrueert God Mozes 
om zijn hand in zijn boezem te 
steken en die wordt melaats. Dan 
ziet hij een wonderlijke genezing 
als hij zijn hand weer in zijn 
boezem steekt. Ex. 4:7 “En zie, zij 
was weder als zijn andere vlees“. 
3. Iets dodelijks drinken: In een 
voorspelling van de eerste plaag 
aan Egypte, wordt Moses gezegd 
om water uit de rivier op het land 
te gieten en zie het is bloed gewor
-den. Het water waar de Egypte-
naren afhankelijk voor zijn voor 
hun vee zal spoedig giftig zijn voor 
hen. Ex.7:18 “En de rivier zal stin-
ken en de Egyptenaren zullen wal-
gen van het water uit de rivier .” 
4. Spreken met nieuwe tongen: 
Mozes klaagt dat hij niet goed kan 
spreken. Ex.4:10 “Ik ben geen man 
wel ter tale, noch van gisteren, 
noch van eergisteren, noch van 
toen af toen Gij tot Uw knecht 
hebt gesproken; want ik ben 
zwaar van mond en zwaar van 
tong.”  
Nadat Hij hem bestraft heeft, gaat 
God ermee akkoord om Mozes 
een nieuwe tong te geven in de 
vorm van zijn broeder Aaron. 
5. Duivels uitwerpen: Tenslotte 
komen we bij het demonische 
gedrag van de magiërs van de 
Farao en hun matige pogingen om 
Gods wonderlijke tekenen na te 
doen. Na beperkt succes met de 
eerste plagen, maakt God korte 

metten met hen met de plaag met 
de zweren.  
Ex. 9:11 “Alzo dat de tovenaars 
voor Mozes niet konden staan 
vanwege de zweren; want aan de 
tovenaars waren zweren en aan al 
de Egyptenaren.” 

Nadat ze door de Rode Zee waren 
gegaan (een symbool van dopen)  
en door de wildernis trokken (de 
beproevingen, voorzieningen, 
lessen, leiding en overwinningen 
door te wandelen met God), 
bereikte het volk Israël eindelijk 
hun verlossing in het Beloofde 
Land. Zo zal ook iedereen die 
gelooft in het evangelie van het 
Nieuwe Testament met ‘de teken-
en die volgen’, door de Heilige 
Geest te ontvangen en in de geest 
te wandelen, uiteindelijk het 
eeuwige leven beërven als Jezus 
terug komt.  
Net zoals bij 
Mozes, 
“spreken” de 
tekenen  nog 
steeds luid en  
duidelijk.  
Br. Martin 
Gladdish 

    Gehoord van het Platform  
• Druk God niet opzij om het op je eigen 

manier te doen.  
• Wij zijn mensen met een verwachting.  
• Wij zijn bevoorrechte mensen. 
• Neem geen risico’s met je redding!  
• We eten om in leven te blijven, voedt 

jezelf ook geestelijk om in leven te 
blijven.  

• Soms moeten we tegen God zeggen: 
Hier ben ik, laat me zien wat ik moet  
veranderen.  

• De waarheid maakt ons vrij,  
   de leugen bindt ons.  
• Hoe uitdagend is jouw leven?   
• Als we ons nieuwe leven als vanzelf-

sprekend aannemen, zal ons oude 
leven weer aantrekkelijk worden.   

• Onze bekwaamheid komt van God.   
• De geest is als een parachute, hij werkt 

alleen als hij open is.  
• Is God behagen niet ons eerste doel?  

In Mark 16:20 spreekt Jezus de 
befaamde woorden dat het 
evangelie van de redding gepaard 
gaat met opzienbarende bewijzen;  
om Zijn goddelijke echtheid te 
bewijzen en tot nut voor de 
heiligen. Maar het was niet het 
eerste verbond met ’tekenen die 
volgen’ in de Bijbel, noch was het 
het eerste dat exact de tekenen 
liet ziet zien die Jezus beschreef in 
de voorgaande verzen.  
 

Laten we, voor we dit schitterende 
voorbeeld van Gods voorkennis en 
meesterplan gaan ontdekken de 
vijf duidelijke tekenen, waarvan 
Jezus beloofde dat ze  de  ware 
gelovigen zouden volgen, even 
samenvatten.  Na gedoopt te zijn 
kunnen gelovigen dit verwachten: 
slangen opnemen; zieken de 
handen opleggen en hen genezen 
zien worden; iets dodelijks kunnen 
drinken; met nieuwe tongen 
spreken; duivelen uitwerpen. De 
details van deze tekenen staan in  
Markus 16:15-20.  
En nu….  
Een andere 3500-jaar-oude 
‘tekenen die volgen redding’.  
Ex. 4:1 beschrijft hoe Mozes zich 
afvraagt of hij in staat is Gods 
instructies uit te voeren om Farao 
te confronteren met de vraag de 
kinderen van Israël vrij te laten. 
“Toen antwoordde Mozes en zei: 
Maar zie, zij zullen mij niet 
geloven, noch mijn stem horen, 
want zij zullen zeggen: de Heere is 
u niet verschenen.”  
Dan geeft God Mozes enkele  
‘tekenen die volgen’ om hem zijn 
goddelijke roeping en zijn bood-
schap van verlossing duidelijk te 
maken. Deze tekenen hebben een 
stem  en zij spreken.  

Dus, God zei: 
Ex 4:8  En het zal geschieden, zo zij 
u niet geloven, noch naar de stem 
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Revival in Europa 
Nederland:  twaalf mensen 

wederom geboren  

 

Hongarije:  één persoon 

wederom geboren n  

 

Tsjechië: één persoon 

wederom geboren   

 

Zo dan, indien iemand in Christus is 

die is een nieuw schepsel;  

het oude is voorbij gegaan,  

zie alles is nieuw geworden.  

 

2 Korinthe 5:17 

Lee-Ann, Rotterdam Silva, Rotterdam 

Jan, Rotterdam Tina, Dordrecht 

Meena, Almere Folimena, Almere 

Mieke, Dordrecht 

Jonathan & David, Dordrecht 

Krisztina, Hongarije  Emily, Tsjechië  
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De Revival Fellowship in: 
heeft gedaan. Anderen gingen naar Nederland 
voor het camp daar en kwamen met goede 
verhalen terug. We hadden een picknick in het 
park en konden daar getuigen tegen een man die 
oorspronkelijk uit Iran komt. Heel de middag 
bleef hij met ons praten, ging dan weer een 
wandelingetje maken en kwam weer terug, soms 
met ijsjes ( voor allemaal)! We hopen dat we 
hem spoedig in de bijeenkomst  zien.  
Pastor Yomi, die in contact is met de  fellowship 
in India, heeft ons ingelicht over de situatie waar 
de broeders en zusters in zaten met de hevige 

overstroming daar. Prijs de Heer dat ze allemaal 
veilig zijn en door konden gaan met hun 
jaarlijkse camp. Tot volgende maand.  
 
Frankrijk 
Bonjour broeders en zusters! In de maand 
augustus genoten we van fantastische fellowship 

met heel veel bezoekende 
broeders en zusters: Pastor 
Mark en Julie uit  Christ-
church, Nieuw Zeeland; 
Julius, Aileen & kinderen uit  
Dordrecht; Frans, Esther & 
kinderen uit Rotterdam; 
Craig en Nata uit Adelaide; 
Pastor Yomi, Cécile en 
Jaydan uit West Londen. 
Wat een voorrecht om tijd 

te hebben samen met onze familie in de Heer. 
Het is altijd goed om onze broeders en zusters 
beter te leren kennen, getuigenissen te delen  en 

van 
elkaar te 
leren.  
Dank aan 
iedereen 
die 
Angers 
opnam in 
hun 

reisschema deze zomer! We hadden een nieuwe 
bezoekster in de bijeenkomsten, Marie. Ze wil 
verandering in haar leven en in het leven van 
haar kinderen - we weten dat de Heer alle 
antwoorden heeft! Het was voor haar ook 
fantastisch om broeders en zusters uit anderen 
landen te ontmoeten en verschillende 
getuigenissen te horen. Ze ziet dat we één grote 
familie zijn, prijs de Heer. Broeder Edouard gaf 
een serie gesprekken over ‘onze schat 
beschermen  - wat is onze schat, tegen wie 
beschermen we het, hoe beschermen we het’. 
De Heer heeft ons iets heel waardevols gegeven 
en alle kracht die we nodig hebben om het te 
beschermen, door de Heilige Geest.  
 
Poole, UK 

Dordrecht 
We kwamen weer terug van het camp, misschien 
een beetje moe, maar ook heel erg opgebouwd.  
We werden weer herinnerd aan de tijd waarin 
we leven en de belangrijke taak die wij hebben 
te vervullen. Voor sommigen was één camp niet 
genoeg en die reisden naar Engeland om daar 
naar het camp in Bath te gaan. Leonard kwam 
ook weer thuis na zijn reis naar US en Canada. 
Hij bezocht de fellowship in Canada, reisde 
daarna naar Seattle, Fresno en San Pedro om de  

assemblies daar 
te bezoeken. 
Daarna ging hij 
naar het camp in 
Canada. Wat hem 
opviel is, dat,  
waar je ook heen 
gaat, de eenheid 
die er is in onze 
fellowships maakt 
ons uniek.   
We hadden deze 
maand ook een 
spelletjesavond 

maar het hoogtepunt 
deze maand was voor 
ons de doop van  
David en Jonathan, de 
zonen van  Gideon en 
Yvette. Zij hadden 
kort geleden de 
Heilige Geest ont-

vangen en om het compleet te maken werden ze 
gedoopt. We kijken uit naar wat de volgende 
maand zal brengen!    
 
Rotterdam 
We hebben afgelopen maand weer geïnvesteerd 
in onze relatie met God.  Hij hoort onze gebeden 
en beloont degenen die Hem nederig zoeken.  
'Maar zonder geloof is het onmogelijk om God te 
behagen. Want die tot God komt, moet geloven 
dat Hij is, en een Beloner is dergenen die Hem 
zoeken.' Hebreeën 11:6. 
We hielden ook een bidavond voor broeders en 
zusters die dat nodig hadden. Het is fantastisch 
dat we in gebed naar God kunnen gaan en weten 
dat onze gebeden niet tevergeefs zijn en dat we 
gehoord worden. God antwoordt en leidt ons op 
het rechte pad.   
Een zuster werd gezegend met een permanent 
contract voor de baan waar ze het heel goed 
naar haar zin heeft. Guillaume en zijn gezin 
vertrokken om hun avontuur in Suriname te 
beginnen en de broeders en zusters daar te 
ondersteunen. We zullen hen erg missen, maar 
we weten dat ze veel zullen toevoegen aan de 
fellowship  daar. Houd hen a.u.b. in uw gebeden.  
 
Almere 
Gegroet broeders en zusters. Na een uitstekend 
camp waar we ook een doop hadden, gaan we 
weer door met het werk van de Heer! We 
hadden deze maand vier dopen. Het is altijd heel 
bemoedigend om te zien dat er zielen worden 
gered. Eén van onze jongeren,  Maxim, de zoon 
van zuster Claris, werd wederom geboren op het 
camp. Twee van onze nieuwe zusters kwamen 
na een vrijdagavond outreach. Ze kwamen 
omdat ze meer wilden weten over de Heilige 

Geest, die ze beide ontvingen, met het 
onloochenbare bewijs van spreken in tongen en 
daarna werden ze gedoopt. De vriend van een 
zuster was op bezoek uit Iran en kwam met haar 
mee, omdat hij de verandering zag in haar leven 
en hij wilde daar meer over weten. Nadat ze had 
ingezien  dat de religie waar ze uitkwam, haar 
niets te bieden had dan regels en dwang, besloot 
ze dat ze gedoopt wilde worden en bad voor de 
Heilige Geest. Nu is ze onze  nieuwe zuster.   
We hadden een avond met drie korte 
gesprekken; van broeder Ben uit Dordrecht en 
Maarten en Anthony uit Almere. Alle drie de 
gesprekken kwamen tot dezelfde conclusie, dat 
we begrip van Gods wil  nodig hebben om een 
visie te kunnen hebben. Als we God ons hart en 
verstand laten veranderen, kunnen we 
gehoorzaam zijn aan de waarheid.  
Op een zaterdag avond beantwoordde Ps. René 
een heel scala aan vragen.   
Tom en Robin uit Australië kwamen bij ons op 
bezoek. Het was fantastisch om hun 
getuigenissen en ervaringen te horen, ze zijn 
allebei al een behoorlijk tijdje in de Heer.  
Bedankt voor een opbouwende tijd! 
Tijdens een picknick zaten we rond de tafel en 
doken in onze Bijbels om de antwoorden te 
vinden voor de Bijbel quiz. Het was heel 
verhelderend.  Aan het eind van de maand  
bekeken we in de bijbelklas een film over onze 
planeet de Aarde.  We zagen hoe God het 
universum heeft gecreëerd, dat is heel 
indrukwekkend, we realiseren ons dan hoe klein 
wij zijn als we Zijn wonderbare creatie zien.   
We hopen volgende maand weer spannend 
nieuws te brengen, God Bless, TRF Almere 
 
West Londen, UK 

Groeten 
uit  West 
Londen. 
Deze 
maand 
zat vol, 
met 
fantas-
tische  

fellowship, ook met onze bezoekers uit Australië   
(Ps. Manuel en zijn vrouw Maria en hun familie 
uit Darwin en met de Taylors uit Hongarije).  
Het hoogtepunt was natuurlijk het zomer camp. 
Sommige van onze nieuwe broeders en zusters 
konden ook naar het UK camp  gaan en werden 
geestelijk erg opgebouwd doordat ze veel 

broeders en zusters konden spreken en  zoveel 
fantastische gesprekken en getuigenissen 
hoorden. Eén van onze nieuwe zusters ging naar   
Singapore voor familie bezoek en werd 
bemoedigd in de fellowship daar en vertelde in 
haar getuigenis wat de Heer allemaal voor haar 

Camp in India 
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De Revival Fellowship in: 
hoorden over ons doel….het eeuwige leven; dat 
we onze wandel niet moeten laten leiden door 
gevoelens, maar meer door elkaar te dienen; dat 
geloof redt, maar dat de mensheid het moeilijk 
vindt om te geloven; dat we enthousiast moeten 
zijn over het werk van de Heer om effectief te 
zijn; dat de wereld en de Heer zo ver van elkaar 
zijn verwijderd en we moeten bidden om wegen 
te vinden om mensen tot de Heer te brengen  en 
tenslotte, we weten dat het geen last is om de 
Heer te dienen als we van Hem houden. We 
besloten de maand met een kidscamp met als 
thema “Onverslaanbaar ”, waar ongeveer 20  
jongeren tussen de 9-18 een paar dagen met 
elkaar doorbrachten en spraken over manieren 
om de geest te gebruiken om steeds  weer 
overwinningen te hebben in ons leven. We zien 
weer op veel manieren de hand van God in ons 
leven, een zuster had een grote visgraat in haar 
keel die er niet uit wilde, ondanks hulp van haar 
man. Na gebed kreeg ze het idee om water te 
drinken en de graat kwam meteen los. Een 
broeder wil de Heer bedanken dat God hem 
duidelijk heeft gemaakt dat hij iedere dag kan 
leren, door Gods woord, door chorussen en van 
anderen en dat hij de Heer moet prijzen door 
daden en niet alleen met woorden. Een zuster 
vond meteen na camp een baan in het vakge-
bied waar ze pas voor heeft geleerd zonder er 
naar te zoeken. Op het werk van een zuster 
moest de firma zelf heel snel verhuizen naar een 
andere locatie, maar ze konden nergens heen. 
De zuster bood aan voor de situatie te bidden en 
haar baas accepteerde het sceptisch. Binnen een 
week hadden ze een nieuwe plek en de baas gaf 

toe dat dit het enige was wat die maand goed 
was gegaan. We kijken uit naar meer grote 
dingen die gaan gebeuren.  
 
Tsjechië  
We hebben er weer een nieuwe zuster bij in 

onze  
fellowship. 
Emily (de 7 
jaar oude 
dochter 
van  Dan en 
Pavla) 
ontving de 
Heilige 
Geest en 
werd 

gedoopt in een zwembad in een achtertuin.  
Het was een heel speciaal moment!  
Broeder Tomáš gaf een inspirerende presentatie 
over de Grote Pyramide, de Bijbel in steen. Gods  
hand was duidelijk zichtbaar in veel verschillende 
aspecten, zoals de locatie, de positie van de 
kamers en zelfs de Bijbel numerics in de  
corresponderende geschriften! Perfect ontwerp. 
We besloten de maand met een 3 daagse 

Augustus 
was een heel 
drukke en  
aangename 
maand in 
Poole en we 
hebben veel 
tijd buiten 
door 

gebracht en genoten van alle soorten weer. We 
begonnen met een fellowship wandeling in  
Avon Heath Country Park waar we konden 
genieten van heel warm weer en fantastische  
fellowship. Hierna genoten we van een heerlijke  
BBQ ,deskundig klaargemaakt door onze 
broeders. We genoten allemaal van onze week  
in Bath, waar we een goed camp hadden met 
veel opbouwende getuigenissen en gesprekken 
van onze broeders en zusters overal vandaan. 
We zagen ook interessante presentaties over het 
werk in Fiji, ‘Let there be light’ en een heel 
informatieve presentatie over geestelijke 
gezondheidsproblemen. Het was voor ons 
allemaal een week van verjonging en groei. Het  
laatste weekend van augustus hadden we ons 
jaarlijkse ‘Corfe Camp’. Omdat we fellowship en 
bijeenkomsten hebben op de camp site is het 
een goede manier voor andere kampeerders om 
met ons kennis te maken. Bij een van de 
avondbijeenkomsten was er een bezoeker. We 
hadden versterking van veel broeders en zusters 
uit Liverpool, Yorkshire en Medway en we 
genoten ook van de fellowship met Jackie 
Haywood en haar dochters uit Brisbane, 
Australië. Tijdens het weekend konden we de  
Purbecks verkennen en het plaatsje Swanage 
waar sommige  broeders en zusters outreachten  
en het evangelie verkondigden, anderen gingen 
naar de kust. Het weer was soms nat en winderig 
maar dat deed niets af aan de fantastische  
fellowship die we hadden met elkaar. We willen 
iedereen bedanken die meehielp dit tot zo’n  
opbouwend weekend te maken.  Aan het eind 
van de maand waren we allemaal geestelijk 
gevoed en klaar voor het werk komende herfst.  
Dat was het weer vanuit Poole deze maand! 
 
Zwitserland 
Hallo broeders en zusters. Deze maand kwamen  
Ramon en Giovanca op bezoek, met hun 
dochtertje en ook broeder Sunia uit Genève en 
zijn vriend, broeder Mala, hij komt oorspronke-
lijk uit Fiji maar is nu in het leger in Duitsland.  
Allemaal bedankt voor het bezoek en de 
ondersteuning. Later deze maand hadden we 
een presentatie over  “Bewijs van de Schepper”. 
Er is geen twijfel over dat God de wereld en het 

universum heeft geschapen, want we zien zoveel  
bewijzen als we om ons heen kijken.  
God openbaart Zijn schoonheid iedere dag.  
Romeinen 1:19-20 Overmits hetgeen van God 
kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft 
het hun geopenbaard. Want Zijn onzienlijke 
dingen worden van de schepping aan uit de 
schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn 
eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet  
te verontschuldigen zouden zijn.  
Yasmines vriendin, waar zij samen mee heeft 
gestudeerd en waar zij een paar jaar geleden 

tegen 
heeft 
getuigd, 
werd 
aange-
sproken 
tijdens de 
outreach  
en ze 
kwam 
naar de 

presentatie. Ze vond het heel interessant en 
hoorde erna nog meer van Gods plan. Ze heeft 
nog geen stappen ondernomen, maar we weten 
dat Gods woord nooit ledig terugkeert.   
 
Hongarije 
Groeten uit Hongarije, waar één persoon werd 
wederom geboren. We begonnen de maand met 
het beste camp ooit in Nederland, waar we met 
ongeveer 60 broeders en zusters uit Hongarije 
aan deel namen en een heel opbouwende week 
hadden. Hartelijk dank aan allen die dit mogelijk 
maakten. We  kwamen weer aangescherpt thuis, 
klaar om het werk van de Heer te doen.  
De week daarna vierden we de 40e verjaardag 
van een broeder, wat eigenlijk gewoon een 
excuus was om zoveel mogelijk bezoekers 
binnen te krijgen om het woord van God te 
horen. Hierna hadden we een avond met 
getuigenissen. De week daarna gingen wat 
broeders en zusters een kanotocht maken om op 
die manier in de omgeving mensen te bereiken, 
gevolgd door een presentatie over de sterren.  
Sommige broeders en zusters gingen naar het 
camp in Engeland, ook dat was weer een goede 

week 
om te 
leren 
van 
God en 
van 
elkaar. 
Daarna 
hadden 

we een weekend van bidden en vasten, waar we 

 Ramon, Mala, Sunia & Stephan 

Kid’s Camp 
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outreach, van donderdag tot zaterdag.  Het was 
heel bijzonder om te zien hoe opgewonden de 
kinderen waren om hier aan mee te doen en om 
een goede partner te vinden om samen mee te 
gaan outreachen. Op straat werden mensen uit 
genodigd voor 2 presentaties en we konden ook 
met wat mensen spreken.  
 
Liverpool, UK  
Nogmaals dank aan alle bezoekers deze maand, 
het is zo fijn om jullie bij ons te hebben.  
Het was rustig wat betreft revival, maar we 
waren natuurlijk ook veel weg. De meesten van 
ons genoten van het zomer camp in Bath en kort 
daarna van het  Poole Camp.   

De Revival Fellowship in: 
We gaan door met het verspreiden van het 
goede nieuws en hebben af en toe een bezoeker 
in de bijeenkomst, dus het zal vrucht gaan 
dragen. In de tussentijd ploegen we door.   
ADVERTENTIE: 
We hebben nog wat Overcomer T-shirts 
beschikbaar voor  £10 per stuk, plus porto 

kosten.  
Een percentage 
daarvan gaat naar 
het missiefonds. 
Neem contact op 
met Ps. Lee als je 
er één wilt. 
 

 
 
 

UK Camp Foto's 


