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Server News,  

January 2019 

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 

Registra:on: h�p://revival.hu/registra:on 

 

Euro Conven!on  

West London—May 30-June 2 2019 

Contact: westlrf@gmail.com 

 

Summer Camps 

Holland: July 27th—August 3rd 2019 

England: August 10th—17th 2019 

We vertellen deze maand 

goed nieuws over de 

fellowship in Suriname en 

ook opbouwend nieuws en 

verhalen van broeders en 

zusters uit heel Europa. 

 

Spreuken 25 : 25 

“Een goede �jding uit verre 

lande is als koud water op 

een vermoeide ziel.” 
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Editorial: We kunnen verwonderd zijn, maar wees niet verbaasd. 

die God doet in ons leven, maar we 

moeten niet verrast/verbaasd zijn.’ 

Deze woorden bleven echt in mijn hoofd 

hangen en ik besloot om eens goed uit te 

zoeken wat het verschil is tussen de 

woorden amazed en surprised. Toen ik ze 

opzocht vond ik geen verschil in de 

vertaling van Engels naar Nederlands. 

Maar toen ik wat dieper ging spi�en, 

merkte ik dat er een groot verschil is 

tussen die twee woorden. In het 

Nederlands zijn het de twee woorden  

‘verwonderd’ en ‘verbaasd’. Verbaasd  

(surprised) betekent dat je het totaal niet 

verwach�e. Als christenen moeten we 

nooit verbaasd zijn door de dingen die 

God in ons leven doet. Wij hebben een 

levende rela:e met onze God en Hij zorgt 

voor ons als Zijn kinderen. Het woord  

‘verwonderd’ betekent dat je vervuld 

bent met ontzag of verwondering. Iets 

vervult je met blijdschap en maakt je 

enthousiast (bv. wanneer je iets nieuws 

leert). Meer verschillen tussen amazed 

en surprised in het Nederlands in de 

volgende uitspraken: 

Het verschil tussen amazed en surprised 

is beoordeling. Verrast zijn gaat over 

jouw beoordeling over hoe dingen horen 

te zijn en de controle die je hebt over je 

omgeving of omstandigheden.  

Verrast zijn is over je eigen  wijsheid of 

misschien zelfs eigenwijsheid.  

Verwonderd zijn gaat over de wonderen 

die je ziet in alles om je heen; meer 

wijsheid vergaren en nieuwe ervaringen 

opdoen, respect en waardering hebben, 

helemaal opgaan in het onderwerp.  

Verrast zijn is vast houden aan het 

verleden en de dingen die bekend zijn.  

(een :jdje geleden last ik een quote: 

‘alles was beter in het verleden, maar ik 

ben blij dat het voorbij is .) 

Verwondering is uitkijken naar nieuwe 

mogelijkheden en nieuwe dingen om te 

leren (als christenen moeten we nooit 

stoppen met leren! ) Verwondering geeE 

meer ruimte voor wisselwerking  en 

ontwikkeling. Verrast zijn wil zeggen dat 

je teveel op jezelf gericht bent.  

Verwondering is aandacht geven aan je 

omgeving en het resultaat van 

onderzoekingen die gewaardeerd 

worden. Verwach:ngen uit het verleden 

en voor de toekomst doen er niet toe bij 

verwondering. Kinderen zijn ook 

verwonderd door nieuwe ontdekkingen. 

Zij kunnen helemaal opgaan in hun 

avonturen. Hun nieuwsgierigheid wordt 

ges:muleerd door nieuwe ervaringen die 

ze nu misschien nog niet kunnen 

plaatsen. Ze kunnen eindeloos doorgaan 

met vragen “waarom”, dat is hoe zij hun 

wereld veroveren. Het lijkt erop, dat hoe 

ouder we worden, de verbazing afzwakt. 

Dat komt omdat onze eigen wijsheid 

groeit en daardoor kunnen we eigenwijs 

worden. De Bijbel leert ons aangaande 

onze wandel, dat God wil dat we als 

kinderen zijn. Kinderen zijn eenvoudig in 

hun geloof. Stel je eens voor dat je in het 

trapgat staat of in het zwembad en je 

vraagt je kind om te springen….ze doen 

het zonder aarzeling.  

Als we ouder worden gaan we meer 

nadenken over de risico’s en de vraag 

“maar wat als” komt naar boven.  

Als onze wandel in de Heer verdergaat, 

moeten we er voor zorgen dat we niet 

gaan nadenken over wat er zou kunnen 

gebeuren als we stappen  ondernemen 

met betrekking tot het evangelie. We 

moeten er voor zorgen dat we al:jd 

vasthouden aan onze eerste liefde, of er 

naar terug gaan als we daar iets van kwijt 

zijn geraakt.  

Openbaring 2:4-5 spreekt daar over.  

Zijn als een kind betekent niet dat je 

kinderlijk bent,  maar het betekent dat 

jouw benadering van dingen eenvoudig 

en ongecompliceerd is.  

Mat 18:3  En zeide: Voorwaar zeg Ik u: 

Indien gij u niet verandert en wordt gelijk 

de kinderen, zo zult gij in het Koninkrijk 

der hemelen geenszins ingaan.  

Mat 18:4  Zo wie dan zichzelven zal 

vernederen gelijk dit kind, deze is de 

meeste in het Koninkrijk der hemelen.  

 

We hebben gezien dat een kind 

verwonderd is over de nieuwe dingen die 

hij ontdekt.  Wij, als kinderen van God, 

zijn verwonderd en vervuld met ontzag 

als we nieuwe dingen ervaren in ons 

leven. Het houdt nooit op, we blijven 

leren tot de dag dat Jezus Christus terug 

komt. En omdat we zo enthousiast zijn 

over wat we leren en ervaren in ons 

leven met de Heer, moeten we wel 

praten over 

de grote 

dingen die 

God in ons 

leven heeE 

gedaan.  

 

Br. Arno van 

Gelderen. 

Mat 9:32  Als dezen nu uitgingen, zie, zo 

brachten zij tot hem een mens die stom 

en van den duivel bezeten was.  

Mat 9:33  En als de duivel uitgeworpen 

was, sprak de stomme. En de scharen 

verwonderden zich, zeggende: Er is nooit 

desgelijks in Israël gezien.  

(De Nederlandse vertaling voor marveled 

is: ‘verwonderd’.) 

  

In de Amplified Bijbel staat: 

Mat 9:32 ‘Toen zij weggingen werd er een 

man die niet kon spreken, die door de 

duivel was bezeten, bij Jezus gebracht. 

Mat 9:33 En toen de duivel was 

uitgedreven (door Jezus) sprak de 

stomme; en de menigte was s�l van 

verbazing en zei, “Nooit eerder werd iets 

zoals dit (wonder) in Israël gezien.” 

Mat 15:29 En Jezus vandaar vertrekken, 

kwam aan de Zee van Galilea en klom op 

de berg en zat daar neder.  

Mat 15:30  En vele scharen zijn tot Hem 

gekomen, hebbende bij zich kreupelen, 

blinden, stommen, lammen en vele 

anderen en legden ze voor de voeten van 

Jezus, en Hij genas hen;  

Mat 15:31 Zodat de scharen zich 

verwonderden, toen zij zagen dat de  

stommen spraken, de misvormden  

gezond werden, de kreupelen konden 

lopen en de blinden konden zien; en zij 

verheerlijkten de God van Israël.  

(‘Wondered’ in het Nederlands is weer 

hetzelfde woord, wat betekent verbaasd/ 

sprakeloos). 

 

Dit zijn slechts enkele van de grote 

dingen die Jezus heeE gedaan in de :jd 

die Hij op aarde was en ze het was een 

groot getuigenis.  

Als we de reac:e van de menigte hierop 

lezen, lijkt het erop dat ze geen  tekenen 

en wonderen hadden in hun leven.  

Het is duidelijk dat ze niet verwach�en 

dat God echt deze dingen door Jezus 

Christus zou doen.  

Vandaag de dag is het met religie precies 

hetzelfde. De mensen bidden tot God, 

maar op de een of andere manier zijn ze 

verbaasd dat God hun gebed zou kunnen 

beantwoorden. Dit maakt ons bijzonder, 

want wij verwachten dat God onze 

gebeden beantwoordt. Onlangs luisterde 

ik op de “Revival on the air today” 

podcast, naar enkele prach:ge getuige-

nissen over Gods kracht in de levens van 

broeders en zusters. Er was iets wat mijn 

aandacht trok. Het was deze regel: ‘we 

kunnen verwonderd zijn door de dingen 
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Update over Suriname 

Ps. Piet en Ne�y bezochten Suriname van  

21 februari tot 5 maart.  

 

In augustus 2018 verhuisde een jong gezin, 

Guillaume, zijn vrouw  Aspacia en 4 kinderen, 

(zie foto op de voor pagina) vanuit Nederland 

naar Suriname om de broeders en zusters daar 

te ondersteunen. Sinds die :jd zijn er 

ongeveer 70 dopen geweest.  

De gastvrijheid was fantas:sch en we zijn heel 

vaak bij elkaar geweest.  

Naast de gewone bijeenkomsten hebben we 

ook wat toeris:sche plekken bezocht, zoals de 

kust en een palmbomen park. Het is een heel 

druk land, warm en een beetje luidruch:g 

naar Nederlandse maatstaf.   

Waar ligt Suriname? Aan de noordoost kust 

van Zuid Amerika. Het is een vroegere 

Nederlandse kolonie, maar sinds 1975 een 

onaPankelijke republiek. Een groot land maar 

met een klein inwoner aantal van slechts 

560.000 mensen die hoofdzakelijk langs de 

noordkust wonen. Er wonen 360.000 mensen 

van Surinaamse aQomst in Nederland, dus er 

zijn veel familie banden over de Atlan:sche  

Oceaan. Door die familie banden is de RF daar 

ook begonnen.  

De foto's spreken voor zich .… 
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Revival in Europa 

   Gehoord van het pla2orm 

• Kom met geloof.  

• Kan jouw Vader zich in jou 

verblijden? 

• Wees niet haatdragend, laat het los.  

•  In plaats van morgen proberen het 

beter te doen, doe vandaag je best.  

• Geef niet het makkelijke antwoord, 

maar geef het juiste antwoord met 

de juiste houding.  

• Herken je jezelf in de verzen van  

Psalm 18:21-28? 

•  Als je je eigen kracht gebruikt word 

je teleurgesteld.   

• Wij volgen de waarheid om het 

eeuwige leven te beërven!   

• De aarde draait om de zon zodat er 

leven mogelijk is, zo moeten wij ons 

tot God wenden om het leven in ons 

te hebben.  

• Het licht is gescheiden van de 

duisternis.  

• Verwar sympathie nooit met 

empathie.  

We hadden 12 dopen 

in februari:  

 

7 in Engeland 

1 in Hongarije 

4 in Nederlands 
 

Carla,  

Ro4erdam 

Kay, Nrd. Londen, UK 

Mikhal,  

Almere 

Barbara, West Londen, UK 

Mimy, Dordrecht 

Sco4 & Stu, Medway, UK 

Sue, Medway, UK 

Alistair, Poole, UK 

Rita, Hongarije 

Jodie, Medway 

Mirabel, Almere 
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De Revival Fellowship in: 
14:32-41 problemen hebben een begin, maar 

ook een eind, blijf geloven.  

Een avond vol met getuigenissen van broeders 

en zusters liet zien hoe groot onze God is: 

genezen van  diabetes, artri:s, bloed ziekte,   

hart aanval, epilep:sche aanval...etc. onze God  

is inderdaad een ontzagwekkend God! 

Op een avond met items zagen we een skit over 

wat de wereld te bieden heeE: een knop die alle 

problemen in het leven oplost.....nee. En als je 

het nodig hebt en je drukt erop, dan werkt het 

niet. Wij weten dat Gods plan al:jd werkt! 

Vertrouw erop. Hij laat je nooit in de steek. We 

hadden een outreach in Amsterdam gevolgd 

door een bijeenkomst in het huis van zuster  

Marscha, het was een opening voor nieuwe 

mogelijkheden. We zullen zien wat er gaat 

gebeuren. Aan het eind van de maand werd er 

nog een persoon wederom geboren, prijs de 

Heer hiervoor.  

 

Ro4erdam 

We zagen deze maand enkele wonderlijke 

genezingen. Eén daarvan gaat als volgt: een van 

de zusters was een :jdje zonder werk, ze bad 

voor een baan en kreeg er één aan geboden als 

barista/hostess. Ze nam de baan dankbaar aan, 

maar was wel bang dat ze de outreaches te veel 

zou missen. Raad wat er gebeurde: ze heeE heel 

veel mogelijkheden om te getuigen op haar werk 

en er zijn  veel mensen zijn genezen, nadat ze 

daar voor had mogen bidden, ze mist helemaal 

niets, ze gebruikt haar :jd goed. Eén van haar 

klanten was bezorgd over de zwangerschap van 

haar dochter. De doctoren hadden op een scan 

gezien dat de ongeboren baby een klompvoetje 

had. Ze bood gebed aan en later kwam die 

mevrouw terug om heel blij te vertellen dat de 

baby helemaal gezond was geboren.  

Niets mis met het voetje Prijs de Heer!   

Ef. 5:16 de �jd uitkopende, omdat de dagen boos 

zijn. 

Dordrecht 

Deze maand is zuster Gabriëlla's moeder Mimy, 

gedoopt en zij ontving de Heilige Geest. Gabriëlla 

heeE tegen haar getuigd sinds zij tot de Heer 

kwam, begin februari 2018. Haar moeder zag de 

verandering in haar en wilde er meer over weten. 

Nadat ze dit jaar naar een paar bijeenkomsten 

was geweest, gingen haar oren open, prijs de 

Heer, we zijn blij voor onze nieuwe zuster!  

Enkele inspirerende gedachten die we hoorden 

op de avond van “korte gesprekken” in februari.   

- Doe wat nodig is om je broeder of zuster te 

helpen. Ga die extra mijl!   

Geef niet het makkelijke antwoord, maar geef het 

juiste antwoord met de juiste houding. Wees een 

dienaar voor iedereen. (1 Cor. 9:19). 

- We kunnen rechtvaardig wandelen door de 

Geest. Herken je jezelf in de verzen van  

 Psalm 18:21-28? 

- vertrouw op God. Ook vandaag antwoordt Hij 

nog met vuur.  ‘Het is beter om je toevlucht tot de 

Heer te nemen dan op de mens te vertrouwen’. 

(Psalm 118:8). 

Een zuster vertelde hoe de Heer haar had 

genezen van depressieve gevoelens. Een broeder 

werd op zijn werk beschermd door de Heer. Hij 

maakte een misstap en viel van een hoge tafel  

terwijl hij iets zwaars boven zijn hoofd hield. Zijn 

collega schrok toen hij dit zag gebeuren, maar de 

broeder was helemaal oké. Een zuster wilde de 

bus naar huis nemen, toen ze zich realiseerde dat 

ze helemaal geen geld bij zich had. Ze bad er voor. 

Toen bleek dat het betaalsysteem niet werkte, 

dus niemand hoefde te betalen voor de busrit.  

Deze maand leerden de kinderen in de bijbelklas 

meer over de gelijkenissen. Deze serie werd 

afgesloten met een kinderbijeenkomst rond dit 

thema. ‘Tenzij je niet verandert en wordt als de 

kinderen, zal je het koninkrijk der hemelen niet 

binnen gaan. ’ (Ma�h. 18:3). 

 

Almere 

We begonnen de maand met twee dopen. Eén 

van hen was de vrouw van broeder Francis, 

Veronica. Een paar maande geleden kwamen ze 

samen met hun zoon uit Ghana. Dus nu is niet 

alleen de familie herenigd, Veronica is ook 

verenigd met God. De andere doop is de vriend 

van haar zus  Lydia. Zij komt oorspronkelijk uit  

Liberia. 

Door drie korte gesprekken, gegeven door Evert, 

en Maarten uit Almere en een digitale van  Chris 

Po�er uit Adelaide, werden we aangemoedigd 

niet te tobben of ergens bang voor te zijn, niet in 

de paniek stand te bidden, maar te denken aan 

het voorrecht dat we hebben. (dankbaarheid).   

We moeten ons bewust zijn van de juiste 

mentaliteit als we bidden. Ervaar je meer druk? 

Dat is goed, het maakt je sterker! Maar doe 

dingen met de kracht van God en dan zal je alles 

kunnen overwinnen. Wonderen gebeuren als we 

ons realiseren dat dingen die gebeuren in ons 

leven niet lichter gemaakt hoeven te worden, we 

moeten  onszelf inprenten dat de angst ons niet 

de baas wordt in een situa:e. Als je iets in je 

eigen kracht doet, word je teleurgesteld. Als je 

door Gods ogen naar je situa:e kijkt, zal je zien 

dat je niet in een slechte situa:e zit, je bent er 

boven, met Hem! Enkele van de gebruikte 

GeschriEen:  Ps. 34:20 God  verlost uit alles.    

Phil 4:6 Bid niet in paniek, maar in geloof.  Mark 

Bijeenkomst van de bijbelklas Dordrecht 

Noach musical, Rdam. Enkele passagiers uit de ark! 

Noach musical, Ro4erdam  Broeders in Almere 
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De Revival Fellowship in: 
we over spraken was de excuses die we kunnen 

maken om niet te bellen of iemand op te zoeken 

en dat al onze excuses worden weggeveegd door 

de geschriEen: “De vrucht van de rechtvaardige 

is een boom des levens, en wie zielen vangt is 

wijs.” Spreuken 11:30 

 

Medway, UK 

We hebben genoten van een fantas:sche 

maand. 4 mensen werden gedoopt en 3 ont-

vingen de Heilige Geest. We zijn van plan om dit 

jaar als fellowship het boek Openbaringen door 

te werken. Ps. Steve presenteerde een  intro-

duc:e, verklarend dat het een boek is met 

visioenen en symbolen die gerelateerd zijn aan 

profe:e. We  bespraken ook de twee eerste 

ruiters van de apocalypse. Het was heel goed 

bezocht en we hadden ook 4 bezoekers uit 

Noord Londen; Ps. Warren, Becky, Margie en 

Ellie. We genoten daarna van fellowship en 

curry. De volgende dag genoten we met onze 

bezoekers van een bezoek aan Knowle Park. Het 

was heel fijn dat Ps. Warren bij ons was om ons 

de geschiedenis van die plek te vertellen. Daarna 

gingen we naar het huis van Dan en Alex voor 

thee en fellowship. Het weekend daarna sloten 

we aan in Noord Londen voor de Spreuken 

Dinnernight. Een paar pastors vertelden over 

hun favoriete Spreuk en een klein getuigenis.    

Het was een fijne fellowship avond. We 

organiseerden een feestje voor Jeans 90e 

verjaardag, zij was enthousiast om haar familie 

en vrienden met de fellowship kennis te laten 

aken en waar we voor staan.  Er waren meer dan 

Noord Londen, UK 

Onze avond met  ‘Tekenen en wonderen’ 

omva�e een presenta:e over genezing en 

gedetailleerde getuigenissen over genezingen 

van onze eigen fellowship en vanuit Adelaide. 

Een zuster vertelde hoe zij was genezen nadat ze 

was gestoken door een dodelijke kwal. We 

hoorden van een broeder dat hij was genezen 

van een ‘weduwe-maker’ hart aanval. We zagen 

een video van een broeder, die iemand had ont-

moet die hij kende, die zo veranderd was door 

de Heilige Geest dat hij “gloednieuw” leek. 

Nadat hij de Heilige Geest had ontvangen, was 

hij bevrijd van heroïne verslaving en begon hij 

aan een gezegend leven. Het was een gedenk-

waardige en opbouwende avond. We waren blij 

om diverse pastors en leiders hier te hebben  

voor de P&L mee:ng, zeker ook omdat velen  

konden blijven bij onze ‘Spreuken Dinnernight’ 

Er was volop eten, maar de fellowship was super 

overvloedig, want we werden verwend met de 

woorden van wijsheid uit het boek Spreuken. Er 

was veel stof tot nadenken en bijzondere aan-

moediging om door te wandelen, overtuigd van 

de waarheid van het evangelie. Op zondag hoor-

den we pakkende gesprekken van Ps. Piet en ps. 

Chris. We hebben de laatste :jd veel bezoekers 

in de bijeenkomsten. De Heilige Geest is inspire-

rend voor mensen uit alle landen en talen. Een 

mevrouw uit de Filippijnen, Kay, keek al een paar 

weken naar de banner terwijl ze in de Gym aan 

de overkant aan het sporten was.  Uiteindelijk 

ze�e ze de stap en kwam naar een bijeenkomst, 

ontving de Heilige Geest en is gedoopt.  

 

West Londen, UK 

Deze maand bracht broeder Leonard een 

mevrouw mee naar een bijeenkomst, ze heet  

Barbara. Ze ontving de Heilige Geest die dag en 

werd gedoopt. Sommige van de nieuwelingen 

komen nog steeds en ook zijn er regelma:g 

bezoekers door de outreaches en persoonlijk 

getuigen. Het was een fantas:sche maand met 

bezoekers uit Frankrijk en Nederland, al:jd weer 

fijn. Onze zuster vertelde dat ze een paar dagen 

nadat ze was wederom geboren, naar het 

ziekenhuis moest voor de uitslag van een 

biopsie. Voorheen zou ze erg bang geweest zijn, 

maar ze herinnerde wat ze de zondag ervoor 

gehoord had in het gesprek: “wees niet bezorgd, 

Ik ben met je”. De uitslag van de biopsie was niet 

overtuigend en alle testen moesten opnieuw 

gedaan. Toen ze twee weken later terug kwam 

bij de specialist kreeg ze te horen dat alles goed 

was. Eindelijk realiseerde ze zich dat ze Gods 

dochter is en dat Hij voor haar gaat zorgen.  

Sindsdien heeE ze diverse uitdagingen gehad, 

maar er was al:jd een uitweg. Ze weet nu dat ze 

door geloof en gebed al:jd door de uitdagingen 

heen komt die op haar pad komen. We hadden 

een basis avond waarin we hoorden over het 

belang van follow up. Een van de dingen waar 

West London fellowship group photo 

Pastors & Leaders mee!ng, Noord Londen. 

Jeans  Verjaardag Medway 

Brother Sco4 and Stu, Medway Suka Family’s item, Poole 
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De Revival Fellowship in: 

20 bezoekers. Het was een gezegende dag voor 

Jean en voor haar familie en voor ons ook.  

 

Liverpool, UK 

Februari  was weer een fantas:sche maand in de 

Heer! Twee mensen zijn gedoopt en ze zijn 

allebei erg blij en komen naar de bijeenkomsten.  

Het eerste weekend hadden we een fijne avond 

via Skype met de fellowship van Zwitserland.  

We werden bemoedigd door hun getuigenissen , 

items en gesprek en deelden ook van onze 

getuigenissen. Het volgende weekend hadden 

we een outreach, waar iedereen van genoot! Op 

de 23e hadden we een dinnernigh, een 

dekmantel voor een verrassingsfeestje voor de 

50e trouwdag van  Granville en Chris:ne!  

Dit jaar zijn ze beide ook 35 jaar in de Heer! 

Meteen nadat ze wederom geboren was merkte 

Chris:ne dat ze genezen van vloeken en 

Granville was op wonderbaarlijke wijze meteen 

van het roken af. (60 sigare�en per dag) . Veel 

familieleden van de Finney”s kwamen over uit 

Manchester, ze hoorden het evangelie en zagen 

het getuigenis van hen over de jaren heen.  We 

besloten de avond met een parabel: “De oom 

van een vriend had aan heel bijzondere voetbal 

kaartjes kunnen komen voor de finale van 

Liverpool. Hij deed ze in een envelop voor zijn 

neef, met een brieYe erbij. De vriend las het 

brieYe niet en realiseerde zich niet dat hij de 

mogelijkheid had om naar de meest opwindende 

wedstrijd van het jaar te gaan.   

Zorg ervoor dat je Gods beloEes niet mist omdat 

je zijn brieYe niet gelezen hebt!”  

Hongarije 

Groeten uit Hongarije, waar 4 mensen de Heilige 

Geest ontvingen en één persoon gedoopt werd 

door volledige onderdompeling. De maand was 

weer gevuld met zegeningen, een zuster viel 

steeds flauw en ging naar de dokter om er achter 

te komen wat er aan de hand was, maar ze 

hadden geen idee. Ze is dankbaar dat ze heeE 

geleerd om op de Heer te vertrouwen en niet in 

de mens. Ze kijkt nu uit en verwacht de 100% 

genezing. Een anderen zuster werkt op een 

school waar 40 mensen werden ontslagen,  

zij mocht blijven en ze kreeg ook nog opslag!   

Een zuster had een moeilijke :jd/rela:e met 

haar moeder en bad ervoor samen met andere 

broeders en zusters. Vanaf die :jd is de houding 

van haar moeder compleet veranderd en heeE 

ze rust. Een zuster en een broeder hadden  een 

probleem met elkaar wat geestelijk natuurlijk 

niet goed is. Zij gingen er beide voor bidden en 

waren nederig naar elkaar toe om het probleem 

op te lossen met de kracht van de Heer. Op een 

avond hadden we fellowship door tegenover een 

broeder of zuster plaats te nemen en samen kort 

getuigenissen te delen. We hadden ook een 

avond waarop drie broeders een kort gesprek 

gaven over verschillende onderwerpen zoals 

vrede, liefde en het einde van de wereld,  

alles in rela:e met het Woord van God.   

We hadden een workshop: “Werk in de Geest’’ 

waarbij we in groepjes verdeeld waren en 

diverse onderwerpen behandelden. We hoorden 

van Ps. Chris en Bela over de manier waarop God 

wil dat we met situa:es omgaan die kunnen 

ontstaan en wat het betekent om in de Geest te 

wandelen. We hadden een outreach dag van 10 

tot 16 uur, waarop we met mensen spraken over 

de wonderen van God met als resultaat 

bezoekers de volgende dag. We hadden veel 

bezoekers deze maand. We zijn God dankbaar!    

 

Poole 

We houden nu ook outreaches op verschillende  

loca:es in de buitenwijken van  Bournemouth. 

Dit heeE als resultaat dat we flink wat follow ups 

hebben. Alistair (88 jr.) is naar een paar 

bijeenkomsten geweest. Hoewel hij Geest- 

vervuld was en al drie keer elders was “gedoopt” 

en ervan overtuigd dat hij goed stond voor God, 

hoorde het verhaal van Bri:sh Israël, dat  

interesseerde hem  en hij kwam naar de 

fellowship. Nadat hij hoorde dat de boodschap 

vanuit de Bijbel wordt gepredikt, liet hij zich 

dopen in Gods kerk en sprak in tongen toen hij 

gedoopt was. Hij ziet de dingen nu duidelijker 

dan voorheen en leert steeds meer.  

We genoten van een winter wandeling die 

gevolgd werd door koffie en cake bij zuster  

Carolyn thuis. De dag was wel winderig en koud, 

maar de fellowship was warm en opbouwend.  

Broeder Walesi had op een avond pijn en :jdens 

de nacht werd het erger. Hij ging naar het 

ziekenhuis waar blindedarm ontsteking werd 

geconstateerd. Later die dag werd hij 

geopereerd. Veel broeders en zusters baden 

voor een spoedige genezing en de volgende 

woensdag was hij met zijn gezin weer in de 

bijeenkomst. Wij hebben een fantas:sch Vader! 

We hadden een ‘Black Tie Dinner Night’ waar we 

allemaal mooi gekleed naar toe kwamen en 

genoten van een avond met lekker eten, items 

en fellowship. Ps. Jimmy herinnerde ons vanuit 

de geschriEen eraan dat we nooit mat of boos 

moeten worden zoals Mozes, want dat had als 

resultaat dat hij niet in het beloofde land mocht 

ingaan. De avond was een groot succes, we 

kijken uit naar een opwindende maand maart. 

 

Tsjechie  

Wow - wat een drukke maand! Februari begon 

met een energiek kids' camp in de hal.  

De kinderen leerden om als team te werken en 

om elkaar te helpen en te steunen. We hadden 

ook een heerlijke cheesecake wedstrijd met 9 

Outreach, Hongarije 

Granville en Chris!ne  

Brother Ola 

Zondagschool, Liverpool 
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Getuigenissen 

Fellowship !me 

Ik ontving de Heilige Geest met het 

Bijbelse bewijs van spreken in ton-

gen op 28 januari 2000.  

Op 2 februari 2000 werd ik gedoopt 

door volledige onderdompeling. Ik 

groeide op in de Gereformeerde 

kerk. Toen ik 16 jaar oud was liep ik 

weg van die kerk want ik geloofde 

niet in een God die van mensen 

verlangde dat ze zich aan vreemde 

we�en hielden. Later ontmoe�e ik 

iemand op straat die me vertelde 

dat ik een persoonlijk bewijs van 

God kon krijgen, ik werd nieuwsgierig dus besloot ik om het uit te 

proberen. Ik ontving de Heilige Geest en sprak in tongen en toen 

wist ik het: God bestaat. Ik was meteen verlost van mijn verslavin-

gen: roken, drugs en gokken. Ook mijn taalgebruik veranderde to-

taal ( ik vloekte en schold veel). Dat is 18 jaar geleden en het is nog 

steeds een avontuur. Ik heb met mensen mogen bidden voor gene-

zing en God heeE deze mensen meteen genezen. Ik heb ook mogen 

bidden met mensen om de Heilige Geest te ontvangen en deze men-

sen spraken in tongen. Het is een voorrecht om de waarheid te ken-

nen en lief te hebben. Ik kan zien dat deze wereld hard achteruit 

gaat en ik kijk uit naar de wederkomst van Jezus Christus. Tot die :jd 

vertel ik zoveel mogelijk mensen over Gods plan, zodat zij ook het 

eeuwige leven kunnen hebben.              

Ben in ‘t Veld , Dordrecht 

Vanaf mijn 9e ging ik met mijn familie mee naar 

de kerk van de 7e Dags Adven:sten. Iedere za-

terdag gingen we naar bijeenkomsten en het was 

niet toegestaan om op de dag van God aan 

“werelds ac:viteiten” mee te doen. Ik ben daar 

niet gedoopt, mijn moeder liet mij zelf de beslis-

sing nemen als ik ouder zou zijn. Op mijn 17e 

stopte ik met naar de bijeenkomsten gaan, ik zag 

het meer als een plicht en ik had een weekend 

baantje. In 2015 vertelde een collega mij het evangelie. Wat me heel 

erg intrigeerde was dat ze vertelde dat zij en haar verloofde zich ont-

hielden van in:miteit totdat ze getrouwd zouden zijn, wat mogelijk was 

door de kracht van God in haar, de Heilige Geest. Op 14 mei  ontving ik 

de Heilige Geest met het Bijbelse bewijs van spreken in tongen en die 

zelfde dag werd ik gedoopt door volledige onderdompeling. Vanaf dat 

moment begreep ik dat mijn lichaam de tempel van God is, die ik rein 

en zuiver moet houden. Geen immoraliteit meer, geen alcohol of drugs. 

Alles wat ik daar nog van had heb ik meteen na mijn doop door het 

toilet gespoeld. Kort daarna was genezen van mijn rugpijn nadat ik mij 

had gerealiseerd dat ik kon bidden voor genezing. Ik ben beschermd 

voor de gevolgen van een milde hersenbloeding (TIA). Ik ben ook gene-

zen van heel erge keelpijn, ik moest anderen vragen voor mij te bidden 

want ik kon het niet. Toen ik was genezen kon ikzelf weer in de Geest 

bidden. Toen ik mijn appartement moest verkopen zou ik met een 

schuld achter blijven, maar God deed een wonder en heeE hierin voor-

zien.                       

Valerie, Ro4erdam 

De Revival Fellowship in: 

aanmeldingen. Smaak en uiterlijk werden 

beoordeeld, er waren 3 gelukkige winnaars. We 

besloten de avond met een leuke chorus sessie 

met 3 nieuwe ukelele spelers. Heel leuk! Het 

hoogtepunt was ons eerste Tsjechisch Ski-Camp  

met 5 bezoekende broeders en zusters uit 

Engeland en Australië . Het camp was van 

donderdag tot maandag met iedere dag skiën/ 

snow-boarding, gezamenlijk eten en natuurlijk ‘s 

avonds veel fellowship, inclusief een grote  

speed fellowship ac:viteit en een griezel 

wandeling voor de kinderen. Het weer was 

perfect en we hielpen elkaar om onze vaardig-

heden te verbeteren. Broeder Dan van Medway 

gaf een presenta:e over zijn recente reis naar 

Afrika en we zagen ook een heel mooi item.  Op 

naar het volgende Ski Camp in februari 2020! 

De zaterdag outreach van deze maand had een 

recordaantal deelnemers. Degene die nog niet 

zo lang in de Heer zijn gingen samen met 

broeders of zusters met meer ervaring op pad,  

wat resulteerde in een perfecte mix van enthou-

siasme, getuigenissen en Bijbel geschriEen!  

We besloten de maand met een heel 

informa:eve presenta:e over Bijbel profe:e uit 

Openbaringen. Tot volgende maand!  

 

Frankrijk 

We begonnen met een quiz- avond via Skype, 

met West Londen en zuster Regina in Brazil. Het 

was heel leuk voor onze nieuwe broeder en 

zuster om een deel te zien van onze grote 

wereldwijde familie, wat leuke nieuwe dingen te 

leren en ook te beves:gen dat in de Heer zijn 

niet alleen maar serieus is! Sommigen van ons 

bezochten ook Noord– en West Londen en het 

was als al:jd weer heel opbouwend en bemoe-

digend om :jd door te brengen met broeders en 

zusters. We hoorden de beves:ging van een 

wonder waar we een paar jaar geleden voor 

hadden gebeden: een vrouw die toen naar de 

bijeenkomsten kwam en wederom geboren was, 

had een zoontje dat nog een baby was en dat 

bijna constant epilep:sche stuipen  had. Enkele 

broeders en zusters gingen naar het ziekenhuis 

en baden met hem en zijn moeder. Omdat het 

een erfelijke en levenslange condi:e was volgens 

de doctoren konden ze hem alleen maar zware 

kalmeringsmiddelen geven  om de aanvallen te 

stoppen, maar dat betekende dat hij aldoor sliep 

en zich niet normaal kon ontwikkelen. We 

verloren helaas het contact met de familie een 

paar jaar, maar deze maand ontmoe�en we een 

gezamenlijke vriend. Toen we vroegen hoe het 

met de jongen ging, beves:gde deze vriend dat 

de jongen helemaal normaal was en naar school 

ging. Niemand van de ouders op school wist dat 

hij ooit ziek was geweest. Het is een heel groot 

wonder. God is trouw aan Zijn beloEen.  

 

Zwitserland 

Wij begonnen de maand met een skype 

bijeenkomst met de broeders en zusters in  

Liverpool. We hadden een fantas:sche avond 

waarop we getuigenissen deelden over gene-

zingen en de wonderbare dingen die God doet in 

ons leven en een gesprek dat daar perfect bij 

aansloot. Prijs de Heer. Later die maand hoorden 

we een presenta:e over Waarheid en Leugen.  

Jij beslist waar je in wilt geloven. We leven in een 

wereld die vol is met zgn.  «Fake news.» (nep 

nieuws) Maar wat is de waarheid? Het woord 

van God natuurlijk! Maar zelfs daar kunnen we 

soms misleid worden door onze vleselijke 

natuur, omdat het er niet toe doet wat wij 

denken of voelen dat juist is maar wat in Gods 

woord geschreven staat. Door een goed 

gebedsleven te hebben en de Bijbel te lezen, 

kunnen we niet misleid worden, maar zullen we 

de waarheid automa:sch volgen. Waarom is het 

noodzakelijk dat we de waarheid volgen?  

Zodat we het eeuwige leven kunnen hebben!  

Psalm 37:23-24 «De gangen van  een goed man 

worden door de Heere beves�gd en Hij hee? lust 

aan zijn weg. 24 Als hij valt, zo wordt hij niet 

weggeworpen, want de Heere ondersteunt zijn 

hand. » 

Prijs de Heer, Zijn woord faalt nooit en Hij leidt 

ons al:jd op de juiste weg! 

 

   

Skiën in Tsjechië  


