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 Europees Maand Verslag 
December 2018 

Server News,  
December 2018 
All the talks, songs and 
other items from the 
Winter camps 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 

Spring camp 
Hungary - April 18-23 2019 
Registration: http://revival.hu/registration 
 
Euro Convention  
West London—May 30-June 2 2019 
Contact: westlrf@gmail.com 
 
Summer Camps 
Holland: July 27th—August 3rd 2019 
England: August 10th—17th 2019 

In december waren velen 
van ons weer op diverse 
locaties op winter camp, 
waar we werden aange-
moedigd om klaar te zijn, 
want de wederkomst van 
Jezus komt snel dichterbij.   
Boven: Baarlo, NL 
Onder: Lancaster, UK 
 
Meer foto’s in het report! 

‘Bible fellowship’ at Baarlo camp 

mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl
http://www.revivalfellowship.nl/
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Editorial: Heeft de boom profijt van zijn eigen vruchten?  

over rijkdom in de wereldse betekenis.  
  
Daarom is al deze prediking over 
natuurlijke welvaart,  wat in veel  
‘kerken ’ gebeurt, gewoon totaal 
verkeerd en wordt dat dus gedaan door 
valse profeten of leraren.  
Het trekt ook vaak de verkeerde mensen 
aan voor de verkeerde redenen.  
Dat leidt tot veel problemen, zoals 
genoemd in de volgende verzen:  
  
Gal. 5:19  De werken des vleses nu zijn 
openbaar; welke zijn overspel, hoererij, 
onreinheid, ontuchtigheid.  
20  Afgoderij, venijngeving, 
vijandschappen, twisten, afgunstigheden, 
toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen.  
21  Nijd, moord, dronkenschappen, 
brasserijen en dergelijke; van welke ik u 
tevoren gezegd heb dat die zulke dingen 
doen, het Koninkrijk Gods niet zullen 
beërven.   
  
De natuur zelf laat ons zien dat de boom 
zelf geen profijt heeft van zijn eigen 
vruchten. De vruchten kunnen weer een 
nieuwe generatie bomen voortbrengen.  
Hetzelfde geldt voor de vruchten die wij, 
als wederom geboren mensen,  
voortbrengen, onze vruchten zijn tot nut 
voor de volgende generatie.  
  
Onze vruchten zijn zichtbaar voor 
anderen mensen, dus zij kunnen dit ook 
voor zichzelf wensen.  

Dat geeft de echte revival, niet lid 
worden van een kerk om natuurlijke 
rijkdom te verkrijgen.  
  
1Tim. 6:7  Want wij hebben niets in de 
wereld gebracht; het is openbaar dat wij 
ook niet iets daaruit kunnen dragen;  
8  Maar als wij voedsel en deksel hebben, 
wij zullen daarmede vergenoegd zijn.  
9  Doch die rijk willen worden, vallen in 
verzoeking en in de strik en in vele dwaze 
en schadelijke begeerlijkheden, welke de 
mensen doen verzinken in verderf en 
ondergang.  
10  Want de geldgierigheid is een wortel 
van alle kwaad, tot welke sommigen lust 
hebbende zijn afgedwaald van het geloof 
en hebben zichzelven met vele smarten 
doorstoken.  
11  Maar gij, o mens Gods, vlied van 
deze dingen, en jaag na gerechtigheid, 
godzaligheid, geloof, liefde, 
lijdzaamheid, zachtmoedigheid. 
12  Strijdt den goede strijd des geloofs,  
grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk 
gij ook geroepen zijt, en de goede belijde-
nis beleden hebt voor vele getuigen.  
  
Echte bevrediging  
wordt niet gevon-
den in het zoeken 
naar rijkdom, je  
krijgt het als je de 
goede strijd des 
geloofs strijdt.  
Ps. Piet Visser  

    Gehoord op het Winter camp 
• Vrede en rust is alleen mogelijk als je 

de waarheid kent en begrijpt.  
• Ontkenning is de meest algemene 

menselijke reactie.                             
Erken de waarheid en ontken het niet.  

• Laat niet toe dat iemand je belet 
Christus lief te hebben.  

• Je bent waar je voor bidt.  
• Je oude leven opgeven? Het was hoe 

dan ook niet van jou, we waren 
allemaal slaven van de wereld, maar 
God geeft ons de keuze om een dienaar 
van Hem te worden.  

• Maak God niet tot een onderdeel van 
je leven, maar maak God je leve. 

• Doe de dingen van God met liefde en 
daardoor zul je leren ervan te houden.   

• Kijk niet neer op iemand, tenzij je    
hem/haar optilt/opheft.   

• Gevaar is een realiteit, maar angst is 
een keuze. i 

 
In de bijbel lezen we veel over vruchten. 
Maar eerst de woorden Jezus… 
  
Matt. 7:15 Maar wacht (u) van de valse 
profeten, dewelke in schaapsklederen tot 
u komen, maar van binnen zijn zij 
grijpende wolven. 
16  Aan hun vruchten zult gij hen kennen. 
Leest men ook en druif van doornen of 
vijgen van distelen?  
17  Alzo een iedere goede boom brengt 
voort goede vruchten en een kwade 
boom brengt voort kwade vruchten. 
18  Een goede boom kan geen kwade 
vruchten voortbrengen, noch een kwade 
boom goede vruchten voortbrengen.  
19  Een iedere boom die geen goede 
vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen 
en in het vuur geworpen.  
20  Zo zult gij dan dezelve aan hun 
vruchten kennen.  
  
Dus, wie zijn ‘zij’? 
De valse profeten of leraren natuurlijk … 
  
Nu de woorden van de apostel Paulus….  
  
Gal. 5:16 En ik zeg: Wandelt door den 
Geest en volbrengt de begeerlijkheid des 
vleses niet.    
Gal. 5:22  Maar de vrucht des Geestes is 
liefde, blijdschap, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, matigheid.  
23  Tegen zodanigen is de wet niet.  
  
Terwijl  God zeker voor Zijn kinderen 
zorgt, spreekt géén van deze vruchten 
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Winter camp in UK 

Winter camp in Nederland 

Bible fellowship  

Sunday meeting  in Calaba Town  
Hungarian brethren 

Fellowship time 
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Revival in Europa 

Wij zijn dan  

met hem begraven door 
den doop 

in de dood, opdat gelijkerwijs Christus 
uit de doden opgewekt is tot de heer-

lijkheid des Vaders, alzo ook wij in 
nieuwigheid des levens wandelen 

zouden.  
Romans 6 verse 4 

Marla, Almere Rinske, Almere 

Jonathan & David, Dordrecht, NL  

 
10 dopen in december 
 
1 in Engeland  
8 in Nederland 
1 in Hongarije 

Joey, Rotterdam 

Timothy, Almere 

Dordrecht Victoria, Noord Londen, 

Jan, Dordrecht 

Attila, Hongarije 



 

Mark 16:15-20  John 3: 1-8  Acts 2: 38  www.revivalfellowship.nl December 2018 Page 5 of  6 

 

 

De Revival Fellowship in: 
viteiten die we hadden voor het camp, waren we 
ook een avond verbonden met West London 
voor een leuke en opbouwende avond die 
plaatsvond in hun hal. Een vrouw, Victoria, een 
vriendin van een van de zusters werd deze 
maand gedoopt.  
 
West Londen, UK 
Onze zuster Nadia had een aantal contacten van 
haar universiteit uitgenodigd om te komen. Ze 
kwamen naar een zondag bijeenkomst en één 
van hen ontving de Heilige Geest in de bidlijn.  
Hij is nog niet gedoopt, maar we hopen hem 
spoedig weer te zien. We hadden  een Skype 
verbinding met de fellowship in Frankrijk en met 
zuster Regina in Brazilië. We deelden getuige-
nissen van wonderen en zegeningen die God in 
ons leven heeft gedaan, recent en aan het begin 
van onze wandel. We hoorden over gebroken 
botten die waren genezen, banen waar God voor 
zorgde, mensen waar we tegen getuigden en zij 
konden ook de wonderen in hun leven ervaren, 
nadat we voor hen hadden gebeden. Het was 
een heel bemoedigende en opbouwende avond. 
We gingen door met getuigenissen delen, lang 
nadat de avond officieel was beëindigd. We 
hadden ook een gezamenlijke eindejaar fellow-
ship met N - Londen. Het was dit jaar onze beurt 
en we hadden een fantastische avond met 
elkaar, met items, een overzicht van wat er in 
2018 was gebeurd in onze fellowships en wat 
activiteiten. Eén daarvan was ‘snel getuigenis’ 
waar we in korte tijd iets moesten vertellen over 
wat God in 2018 in ons leven had gedaan. Jong 
en oud deed hier aan mee en iedereen had iets 
te vertellen, hoewel sommigen niet genoeg tijd 

hadden. Maar naderhand kon je nog doorgaan 
met een kopje thee erbij. Er is niets te vergelij-
ken met wat God voor ons heeft gedaan en doet.  
 
Frankrijk 
We begonnen in december met een fantastische  
fellowship met de broeders en zusters in 
Zwitserland via Skype. We hoorden getuigenis-
sen van genezing van een gebroken hart, ver-
stopte traanbuizen en een zegening van geen 
pijn na een operatieve verwijdering van ver-
stands kiezen, wat weer bewijst dat onze God 
alles kan. We hadden ook bidden en vasten, 

Dordrecht 
Aan het begin van deze maand namen we 
afscheid van Jan-Pieter en Karen die 26 jaar deel 
zijn geweest van de gemeente in Nederland. We 
zullen hen echt missen, maar we weten dat ze 
door zullen gaan de Heer te dienen in hun deel 
van de wijngaard in: Nieuw Zeeland. In zijn 
laatste gesprek herinnerde Jan-Pieter ons eraan 
de dingen eenvoudig te houden: volg Jezus, wat 
er ook gebeurt! Toen we een avond met 
getuigenissen hadden, deelde Ella met ons hoe 
de Heer haar had genezen van een angst stoor-
nis. Josephine vertelde hoe de Heer haar relatie 
met haar man had hersteld nadat ze beide 
wederom geboren waren. Karin vertelde hoe 
God haar had beschermd in een gevaarlijke 

situatie op de 
weg. We hadden 
ook een avond 
met drie opbouw-
ende korte 
gesprekken:   
Marent sprak 
over uithoudings-
vermogen. Het 
gaat niet om 
passief afwacht-
en en geduldig 
zijn, maar om 

actieve vasthoudendheid, het natuurlijke over-
winnen door de Geest. Miguel bemoedigde ons  
om enthousiast te zijn in de Heer en om de 
broeders en zusters aan te scherpen. Een 
gesprek uit Australië over Psalm 118. Een heel 
mooie psalm om over na te denken: Loof den 
Heere want Hij is goed, want Zijn goedertieren-
heid is in der eeuwigheid. We leerden ook over 
Gods vingerafdruk in de schepping, hoe Hij alles 
heeft ontworpen, precies in overeenstemming 
met perfecte maten en patronen (in de weten-
schappelijke wereld ook bekend als de  Fibonacci 
nummers en de gouden ratio). Je voelt je echt 
nederig als je grootsheid van onze Schepper ziet. 
‘Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, 
de maan en de sterren die Gij bereid hebt;  Wat 
is de mens dat Gij zijner gedenkt en de zoon de 
mensen, dat Gij hem bezoekt?’ Psalms 8:4-5’ 
We zijn blij dat er deze maand weer mensen 
wederom geboren zijn. Tijdens winter camp zijn 
we heel erg aangemoedigd door Gods woord!     
 
Rotterdam 
Een zuster ging een mevrouw ophalen om tegen 
haar te getuigen, maar ze kwamen in de file 
terecht. Om de tijd goed te gebruiken gingen ze 
bidden en de vrouw ontving de Heilige Geest. Ze 
is nu wederom geboren en komt naar alle bijeen
-komsten, samen met haar kinderen. Haar zoon 
Joey ontving de Heilige Geest en werd gedoopt 
op het winter camp! Een jonge broeder had een 

ernstige oorontsteking, broeders en zusters 
gingen bidden en de pijn zakte onmiddellijk. De 
volgende dag werd hij geheel genezen wakker. 
Hij werd ook getroffen door bloedvergiftiging.  
Er ging een bidverzoek uit en broeders en zusters 
wereldwijd baden voor hem.  De volgende  
morgen was er geen spoor meer van te zien.  
We danken de Heer daarvoor. 

Almere 
We prijzen de Heer dat we net voor het camp 
nog een doop hadden. Dat bracht het totaal op 
vier. Tijdens onze avond van tekenen en won-
deren, hoorden we van onze zusters Ineke, Ester 
en Louisa wat de Heer in hun levens heeft ge-
daan. De broeders Beau, Anthony en Gideon 
verblijdden ons met drie korte gesprekken die 
samen één groot gesprek vormden. “Zijn we nog 
steeds een licht in de wereld en voor onze 
broeders en zusters? En zijn we nog steeds 
herkenbaar als kinderen van God?”  Dat was het 
hoofd onderwerp. Ps. Piet liet ons in een presen-
tatie zien hoe het woord van God de wereld 
rond gaat en hoe Nederland daar aan deel nam. 
Het was heel interessant! In het weekend voor 
camp werden diverse vragen beantwoord. Het 
antwoord krijgen uit je eigen Bijbel is altijd het 
beste. Het was heel bemoedigend om jullie 
allemaal weer te zien op camp! Het is fantastisch 
om de eenheid  die we hebben als lichaam van 
Christus te ervaren. We zijn heel dankbaar te 
weten dat de tijd nabij is en dat we dan onze 
Heer gaan ontmoeten. Laten we er klaar voor 
zijn en nog zoveel mogelijk mensen tot de Heer  
brengen, laat het zien door je getuigenis.  
 
Noord Londen 
December betekent dat we onze broeders en 
zusters uit Medway ontmoeten 
voor onze traditionele  winter 
wandeling. Dit keer in Green Park 
nabij Buckingham Palace, een 
gebied dat bol staat van geschie-
denis en mooie verhalen voor een 
verhalen verteller (Ps. Warren). 
Het was een verhelderende en 
informatieve morgen, ondanks de 
dreigende regen. Het was ook een 
perfecte plek voor koffie, lunch en 
fellowship. Als één van de acti-

Nrd.Londen  en Medway Winter wandeling 

West London  

 Almere 

Miguel & Marent 

Europes Next Gen 
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De Revival Fellowship in: 
Er waren weer veel zegeningen deze maand. Een 
broeder prijst de Heer omdat hij leerde om niet 
te doen wat naar zijn natuurlijke gedachte een 
goed idee was, een genezing van slapeloosheid, 
een verlangen om de geschriften echt te lezen 
en te begrijpen, i.p.v. er alleen een blik op te 
werpen, naar het camp kunnen gaan, ondanks 
geld problemen en het vliegtuig missen, een 
oudere zuster voelde zich echt niet goed en was 
bang, maar nadat ze tot God had uit geroepen 
was ze weer getroost door de Heilige Geest en 
door bemoediging van de broeders werd ze er 
aan herinnerd dat de Heer alles in Zijn hand 
heeft, een broeder maakte zich zorgen over de 
gezondheid van een familielid toen we op camp 
waren, prijs de Heer, alles was in orde toen we 
terug kwamen.  We begonnen deze maand met 
’weerlicht’ fellowship, dat was een briljante tijd 
om de glorie van God te zien in elkaars leven.   
De dag daarna hadden we een outreach en een 
gesprek over wat er gaande is in de wereld.   
We hadden een seminar over een goed huwelijk, 
door te wandelen in de wegen van de Heer. 
Daarna een outreach workshop, waar we bij 
elkaar zaten en vragen konden stellen aan 
broeders en zusters die daar veel ervaring mee 
hebben. We besloten de maand met een 
gesprek dat de wereld echt niet begrijpt hoe ze 
Christus moeten eren en tenslotte hadden we 
het beste camp ooit in Nederland, waar 58 
Hongaren aan deel namen en dat ons duidelijk 
maakte hoe weinig tijd we nog hebben.  

Tsjechië  
We waren deze maand 
weer bezig met outreachen 
en getuigen tegen onze 
collega’s. We hadden een 
presentatie over Jezus 
Christus en een einde jaars  
dinner night. Kleine Emily 
deelde haar getuigenis met 
ons, hoe ze dit jaar de 

Heilige Geest had ontvangen en was gedoopt.  
We hadden ook veel items, songs, skits en  
pantomimes. Het was echt heel fantastisch om 
het enthousiasme van de kinderen te zien, die 
aan veel items mee deden. We besloten de 
avond met een foto show en keken terug op de  
Fellowship highlights van 2018. Aan het eind van 
de maand gingen 12 broeders en zusters naar 
het winter camp in UK en 4 naar Nederland.  
Het was een tijd van geestelijke aanmoediging 
en delen van nieuwe getuigenissen. Prijs de Heer 
voor deze fantastische familie van God! 

waarna we uitnodigingen uitdeelden voor een  
workshop over “het basis principe: hoe wordt ik 
een christen”. Twee mensen kwamen en luister-
den. We zagen ook een presentatie over de 
recente outreaches en follow ups in Samoa, 
Liberia en Sierra Leone, we hadden ook een 
Bijbel studie over Romeinen 8. Of je nu 30 jaar in 
de Heer bent of twee maanden, het is een 
hoofdstuk vol met ‘juweeltjes’ om ons te 
bemoedigen. We besloten de maand met een 
fantastische tijd op het winter camp in Ned.   
 
Medway, UK 
Sinds ons laatste verslag is hebben we er een 
hele familie bij: Collins en Lovett en hun vier 
kinderen. Zij waren al wederom geboren en 

liepen een keer langs de 
hal en kwamen binnen. 
We hadden een bidbij-
eenkomst en ze deden 
mee en baden in tongen. 
Een paar weken later 
begonnen ze regelmatig 
naar de bijeenkomsten 
te komen en zij zijn blij 
met wat ze horen. 
Broeder Dan gaf een 
korte presentatie over 

zijn 2e bezoek aan Ghana. Hij was samen met 
broeder Eric voor follow up  en bezoek aan de 
broeders en zusters daar om hen te onder-
steunen en te bemoedigen. Dan zei "we geven 
door wat ons geleerd is".  De fellowship is in 
Kodea waar ong. 18 pers. zijn incl. kinderen en 
het groeit. Ps. Steve gaf een foto presentatie van 
het jaar 2018. Het was mooi om terug te kijken 
op het drukke, gezegende jaar dat we hadden, 
met outreaches, mensen die wederom geboren 
werden, bezoekers uit onze fellowships overal 
vandaan, camps, fantastische uitjes. Een herin-

nering voor ons aan alle zegeningen en hoeveel 
mensen weer zijn toegevoegd. We kwamen 
samen voor een einde jaars dinnernight met een 
Spaans thema. We genoten van een leuke avond 
met items en een quiz . Veel van ons gingen naar  
Lancaster Winter camp om deel te nemen aan 
de fellowship met broeders en zusters uit UK, 
Holland, Australië en Tsjechië. Het was een 
fantastische tijd om getuigenissen te delen over 
zegeningen en overwinningen. We werden aan -
gemoedigd om de tijd goed te gebruiken en om 
klaar te zijn voor Zijn wederkomst. We hoorden 

dat bidden niet in de plaats komt voor lezen, of 
lezen voor fellowship, of  fellowship voor outrea-
ching of outreaching voor een stand maken…. 
Het is allemaal belangrijk, dus laat niets na. Meer 
punten staan op pag.2 . Een Fantastisch camp! 

Zwitserland 
We begonnen met een skype bijeenkomst met 
onze broeders en zusters in Angers. We deelden 
getuigenissen, items en gesprekken. Zuster Meg 
gaf haar getuigenis en vertelde dat zij gedoopt 
was toen ze 16 was en 2 jaar later de Heilige 
Geest ontving. Ze zei dat het zo’n vrijheid geeft 
om te weten dat God ons altijd leert als we door 
moeilijke tijden gaan. We hadden een fantas-
tische avond, waar we allemaal van genoten. 
De volgende dag kwam een jonge vrouw naar de 
bijeenkomst, ze had het evangelie gehoord aan 
de Sunshine Coast in Australië! Ze ontdekte dat 
ze al sinds jonge leeftijd geest vervuld was, maar 
dat ze verkeerde dingen had geleerd in de kerk 
waar ze jaren naar toe was gegaan. Veel dingen 
zijn nieuw voor haar, maar ze heeft ook al veel 
duidelijke en in haar woorden “logische” ant-
woorden gekregen. We bidden dat ze de juiste 
beslissing voor God en de waarheid gaat nemen  
en hopelijk neemt ze afstand van haar kerk. Op 
een zaterdagavond hoorden we een presentatie 
over de oorsprong van Kerstmis. De katholieke 
kerk vierde dit voor het eerst in 200 N Chr. Er zijn 
geschriften die ons verzekeren dat Jezus niet in 
de winter kan zijn geboren. Voor ons als chris-
tenen is het bevrijdend dat we geen deel hebben 
aan de wereldse standaards en religieuze festi-
viteiten, maar het is belangrijk altijd Jezus offer 
te herinneren, meer dan Zijn geboorte, want dat 
wordt van ons gevraagd. Aan het eind van de 
maand gingen we allemaal naar Nederland voor 
het camp, een fantastische tijd om weer nieuwe 
dingen te leren uit het woord van God. Het werd 
heel erg duidelijk gemaakt dat we aan het eind 
zijn van de ‘laatste dagen’ en dat we er zeker van 
moeten zijn dat we vandaag goed staan voor 
God, want we weten nooit of er een morgen zal 
zijn. Er ligt een spannende tijd voor ons en 
hopelijk zullen nog veel mensen zich bij ons 
voegen in Gods plan dit komende jaar.  
 
Hongarije 
Groeten uit Hongarije, waar deze maand één 
persoon werd gedoopt door volledige onder-
dompeling en de Heilige Geest ontving, met  
het bewijs van spreken in tongen.  

Einde jaar dinner night  Tsjechie 

Zuster Emily 

Eric & Dan in Kodea met Solomon & Rose 

Leider Sylvester & zijn vrouw Rosiene 

Hongaarse broeders en zusters op Winter Camp 

Collins, Lovett & 
family 

Br. en zr. uit Medway  en  N. Londen op Camp 


