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 Europees Maand Verslag 
Januari 2019 

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 
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 

Hoe is jouw jaar begonnen? 
In onze assemblies in Europa startte 
iedereen 2019 met activiteiten die 
met revival te maken hebben, om 
opgebouwd te worden om Gods 
werk te doen en een helder licht te 
zijn voor de mensen om ons heen.   
Of het nu bidden en vasten was of 
mini gesprekken, een dinner night, 
knutsel middag of een workshop 
over de basis,  we hebben de 
zegeningen van de Heer al gezien —
kijk maar op de pagina met dopen 
om de vrucht daarvan te zien! 
We kijken uit naar meer   
’goede verslagen ’ uit heel   
Europa voor dit jaar.  

 

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

Schermtijd geeft je inzicht in het gebruik 
van je telefoon. Het geeft je wekelijks een 
overzicht over je gebruik van de 
afgelopen week. De eerste keer dat ik 

hier naar 
keek was ik 
echt 
geschokt. De 
tijd die ik op 
mijn telefoon 
had gekeken 
die week was 
meer dan 15 
uur! Dat is 
bijna 2 werk-
dagen. In die 
tijd had ik iets 
meer dan een 
uur op Face-
book gekeken 
en meer dan 
5 uur mijn  
Webbrowser 
gebruikt, iets 
meer dan een 
uur Whats 
App gebruikt 
enz. enz.  
Als ik hierop 

terug kijk  weet ik wel 
dat er in al die tijd die 
ik hieraan spendeer-
de, ik weinig vond dat 
echt interessant was. 
Het is meer een ge-
woonte om te kijken 
en mijn nieuws-
gierigheid die me mijn 
telefoon doet pakken 
dan de echte nood-
zaak om hem te 
gebruiken. Al de tijd 
hieraan besteed had 
ook besteed kunnen 
worden aan iets 
nuttigs voor de Heer.  

 

Als we kijken naar de gelijkenis van de 
zaaier en het zaad in Markus 4, dan zien 
we dat de derde categorie in vers 19 als 
volgt is beschreven:   

19 maar de hoofdbrekens en de zorgen 
van deze wereld [de verleidingen van 
deze tijd met zijn wereldlijke genoegens],  
de verraderlijkheid [en de verkeerde 
zekerheid of  prestige] van voorspoed [of 
roem], en het hartstochtelijke verlangen  
naar al die andere dingen sluipen erin en 
verstikken het woord en het wordt 
onvruchtbaar. (Amplified bible) 
 

Dit vers spreekt o.a. over de verleidingen 
van deze tijd. Er komen zoveel verlei-
dingen op ons af, het is echt heel 
belangrijk om ons hier bewust van te zijn, 
zodat we kunnen heroverwegen waar we 
onze tijd aan besteden en hoeveel tijd we 
hieraan besteden.  
 

In Psalm 63:7 schrijft koning David : 
Als ik uwer gedenk op mijn legerstede, zo 
peins ik aan U in de nachtwaken. . 
 

Wanneer hebben we voor het laatst echt 
de tijd genomen om de dingen van de 
Heer te overdenken? In Ps. 1: 2 lezen we : 
Maar zijn lust is in des Heeren wet en hij 
overdenkt Zijn wet 
dag en nacht. . 
 

Dit is een goed advies  
dat ons stimuleert om 
echt met de dingen 
van de Heer bezig te 
zijn, zonder afleidin-
gen iedere 7 minuten.   
 

Br Frans van Gelderen 

   Gehoord van het platform 
• Om de fellowship te laten groeien, is 

eenheid een noodzaak. 
• Wees een gever en geen nemer. 
• Liefde werpt alle angst buiten. 
• We moeten constant groeien en in 

beweging blijven.  
• Volg de Heer in geloof en volbreng.  
• Wordt aangestoken tot goede dingen. 
• Wees niet mat, maar doe goed aan alle 

mensen. 
• Als we de blijdschap van de Heer 

hebben, worden we niet gestopt om de 
mensen erover te vertellen.  

• Alles heeft consequenties.  
•  Alles heeft zijn reden, wend je tot de 

Heer voor het antwoord.  
• We willen perfectie na streven, maar in 

deze imperfecte wereld kan alleen God 
ons laten zien wat perfect is.   

• Luister naar de Geest die ons leert hoe 
we elkaar echt kunnen dienen.  

• Zorg dat je geestelijk duidelijk zicht 
hebt, om te kunnen bepalen wat goed 
is en wat fout.   

• Loop stap voor stap met God; wij 
hoeven nog niet het hele plaatje te 
zien.  

•  Als we er naar zoeken de wil van God 
te doen zal onze verwachting altijd 
worden vervuld.  

Heb je al eens gemerkt dat er overal om 
ons heen afleidingen zijn, die heel veel 
van onze tijd opslokken?  
 

Toen ik wat naslagwerk deed 
over dit onderwerp kwam ik 
wat feiten tegen die me echt 
aan het denken zetten.  
Wist je dat: 
Mensen over het algemeen 
iedere 7 minuten afgeleid zijn? 
De getallen m.b.t. afleidingen 
om ons heen iedere 5 jaar 
verdubbelen? 
Mensen in hun werksituatie  
30% van hun werkdag afgeleid 
zijn? (dat is 2,5 uur bij een 
werkdag van 8 uur.) 
Dat het ongeveer 20 minuten 
kost om weer volledig gefocust 
te zijn na iedere afleiding?  

Afleidingen om ons heen 
nemen de focus weg van de 
zaken waaraan we werken. Of 
dat nu ons werk in de Heer is, 
onze baan of ons gezinsleven. 
Terwijl ik mijn gesprek voor 
bereidde voor het winter camp 
deed ik wat onderzoek op een  

website die veel verschillende Bijbel 
vertalingen aanbiedt. Terwijl ik deze 
pagina bezocht zag ik hoeveel afleidingen 
er voorbij kwamen. Terwijl de tekst die je 
wilt lezen in het midden staat, zijn er 
zoveel dingen omheen waar je oog 
gewoon opvalt en je aandacht weg 
trekken van hetgeen wat je eigenlijk 
wilde lezen. Het beeld van deze 
webpagina is representatief voor de 
wereld waarin we leven.   
Sinds enige maanden heeft mijn telefoon 
een nieuwe functie erbij die heet: 
“Schermtijd”.  



 

Mark 16:15-20  John 3: 1-8  Acts 2: 38  www.revivalfellowship.nl January 2019 Page 3 of  6 

 

 

Revival in Europa 

Lydia, Almere Dordrecht,  

Hongarije Hongarije Hongarije 

Liverpool, UK Grutter, Frankrijk Quang Hua, Nd. Londen, UK 

Wesley, West Londen, UK Hannah & Ephraim, Medway Tracey, Medway, UK 

Fima, Rotterdam Danny, Rotterdam 

Hongarije 

Pamela, Rotterdam 

 
Dopen tot zover in 2019 
 
8 in Nederland 
6 in Engeland  
4 in Hongarije 
1 in Frankrijk 

 
1 Korinthe 6 vers 11 
 
« ...maar gij zijt geheiligd, 
maar gij zijt geheiligd, maar 
gij zijt gerechtvaardigd in de 
naam van de Heere Jezus en 
door de Geest onzes Gods. » 
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De Revival Fellowship in: 

haar moeder naar een Baptisten gemeente en 
daarna naar een Pinkstergemeente en daar 
begon ze zich af te vragen of dit was wat ze 
wilde. Op een dag ontmoette ze op haar werk 
een meisje van onze fellowship die tegen haar 
getuigde en haar uitnodigde voor een bijeen-
komst. Wat zij zag beviel haar en sinds die tijd 
zag ze ook veranderingen in haar leven. Een 
grote getuigenis is dat ze, hoewel ze alleen-
staande moeder is van Keziah, ze toch de univer-
siteit kon afmaken en nu een gediplomeerd 
verpleegkundige is. Ze geloofd dat ze dit zonder 
God nooit had kunnen doen. Ze prijst God voor 
haar redding en voor haar nieuwe familie. We 
hadden ook bidden en vasten met als thema:  
“Spoor ons aan om te dienen”. We hoorden over 
aansporing en serieuze veranderingen maken 
voor God en dat we allemaal verschillende 
talenten hebben, maar we hebben allemaal 
dezelfde capaciteit om lief te hebben en te 
geven. Tenslotte kwamen er broeders en zusters 

van Medway en Nd. Londen over voor een 
outerach dag en de avond met korte gesprekken.  
  
Medway, UK 
We hadden diverse bezoekers deze maand.  
Tracey werd wederom geboren nadat er op een 
outreach tegen haar was gesproken. Hannah en 
Ephraim ontvingen ongeveer een jaar geleden 
beide de Heilige Geest en na een zondagschool 
les, waarin ze hoorden over de betekenis en het 
belang van de doop waren ze overtuigd en  
maakten zelf de beslissing om gedoopt te wor-
den. We hadden bidden en vasten samen met de 
broeders en zusters van Ierland  en Finland. We 
hoorden veel aanmoediging over groeien.  Een 
paar punten: -Deze wereld kan lijken op een 
Venus vliegenvanger, het ziet er goed uit, maar 
als het je eenmaal heeft, kan het je verteren.  
- Gods wegen en oplossingen zijn perfect, we 
moeten Hem vertrouwen. -Soldaten zijn ten alle 
tijden klaar voor de strijd, wij moeten onszelf 
iedere dag voor bereiden voor geestelijk strijd.   
Focus je leven op geestelijk succes , de beloning 
is eeuwig.   

Dordrecht. 
We konden aardig wat bezoekers begroeten op de 
dinnernight de eerste zaterdag van dit jaar, het 
waren hoofdzakelijk familie en vrienden. De volgen-
de dag werden er drie mensen gedoopt. Wat een 
fantastische start van het jaar! Eén van onze 
broeders deelde in zijn getuigenis dat hij zijn baan 
had verloren, omdat hij het evangelie verkondigde.    
Ondanks dit is hij blij in de Heer. Hij vertelde dat hij 

heeft geleerd om zich in gebed tot de Heer te 

wenden in plaats van zich druk te maken om wat 
anderen misschien van 
hem denken. Zijn getui-
genis straalt toch wel: 
iemand van  PZ wil naar 
een bijeenkomst komen.   
We genoten deze maand 
ook van de fellowship 
met onze broeder en 
zuster uit Adelaide: dank 
voor jullie bezoek Isaac 
en Isobel Cooper! 
Aan het eind van de 
maand namen we 
afscheid van onze 
broeder Karthik, hij gaat 
terug naar zijn geboortestad Chennai in India.  
Hij heeft een tijd in Nederland gewoond en gewerkt 
en kwam in die tijd in Dordrecht tot de Heer.  
We kijken er naar uit te zien wat de Heer daar voor 
hem in petto heeft.   

 
Almere. 
Op onze eerste dinner night van dit jaar, hadden 
we 10 bezoekers en één persoon ontving de 
Heilige Geest, dat maakte ons hongerig naar 
meer revival! :-)  
De avond van vragen en antwoorden ging over 
het onderwerp dat we ons moeten realiseren 
wie we zijn geworden en hoe we de waarheid 
kunnen laten zien aan de mensen rondom ons, 
dat maakte ons nog scherper. Toen was het 
weer tijd voor het gezamenlijke bidden en 
vasten in  Rotterdam.  We hebben twee mooie 
getuigenissen om te delen: een zuster bood aan 
om te bidden voor de dochter van haar kapster, 
die dat graag aannam. Na gebed werd ze 
zwanger, wat daarvoor niet mogelijk was.  
De kapster erkende dat God een wonder had 
gedaan! Prijs de Heer! 
Een broeder brak zijn voet op drie plaatsen door 
een ongeluk met de scooter. Na een week in het 
gips zou hij nieuw gips krijgen voor nog eens 6 
weken, maar toen het eraf was en er een foto 
werd gemaakt waren de dokters heel verbaasd  
om te zien dat de gebroken voet volledig was 
genezen! Ze zetten de foto’s onder elkaar en 
maakten een grap: “zoek de verschillen!”   
Op een Next Gen avond werden onze jongere 
(en oudere ) broeders en zusters uitgedaagd om 
na te denken over wat ze dit jaar wilden 
bereiken. Er kwamen hele goede dingen uit 
zoals: een gesprek geven, chorusleider zijn in de 
Bijbelklas, in de band spelen, deelnemen aan de 
geestelijke gaven in de bijeenkomsten, onze 
ouderen helpen die alleen zijn, naar de outreach 
gaan, een dinner night organiser enz.....allemaal 
goede dingen! We hadden een bezoeker bij de 
presentatie over het boek Openbaringen,  hij 
kwam later terug naar diverse bijeenkomsten en 
hij ontving de Heilige Geest, heel mooi om te 
zien. Wordt vervolgd……. 

Rotterdam. 
Een familie in de Heer  
wilde hun huis 
openstellen voor 
gebed en  fellowship 
voor en na de 
outreaches in hun 
omgeving. Ze twijfel-
den of ze het zouden 
doen, want ze wonen 
in een heel klein 
appartement, maar besloten het toch te doen, 
want het is voor de Heer en schreven hun naam 
toch op de lijst. Twee dagen later belde de 
woningcorporatie met een aanbod. Of ze wilden 
verhuizen naar het appartement van de buren? 
Twee keer zo groot, er was geen onderhoud 
nodig en heel makkelijk verhuizen. Wat een 
zegening. Ze hadden God niets gevraagd om 
dingen aangaande dit leven, maar hadden het 
hemelse gezocht en de zegeningen kwamen.   
Alle chauffeurs bij het bedrijf waar een broeder 
werkt, werden gevraagd of ze iemand in oplei-
ding mee wilden nemen. Ze weigerden allemaal, 
behalve onze broeder. Dit betekende dat er 21 
dagen lang, dagelijks iemand met hem meereed 
in zijn truck. Hij kon tegen hen allemaal getuigen 
en het is positief onderwerp geworden in het 
bedrijf. Prijs de Heer.  
 
Noord Londen, UK 
Onze eerste zaterdag activiteit was een  'revival 
en fellowship' avond, waarop we naar enkele 
gesprekken keken van het Leadership Camp 
(2018). Hieruit kregen we praktische tips en 
aanmoediging voor revival en hoe je van de  
fellowship een omgeving maakt waar je geloof 
wordt opgebouwd, zeker ook  voor nieuwe 
mensen in de Heer. Ook houden we ervan om 
het nieuwe jaar met bidden en vasten te 
beginnen. Het thema van dit jaar is 'er vol voor 
gaan' met de nadruk op met hernieuwd enthou-
siasme het evangelie vertellen, maar ook met 
het vertrouwen om de overwinningen te claimen 
in ons leven. Aan het eind van de maand gingen 
we outreachen met de hele fellowship, we 
waren blij en gingen vol verwachting uit. Eén 
resultaat was de doop van  Quang Hua, waar net 
voor de hal tegen werd gesproken.  Hij heeft ook 
zijn vrouw mee gebracht naar een bijeenkomst 
en zij heeft ook de Heilige Geest ontvangen.   
 

West 
London, UK 
Deze maand 
bracht zuster 
Semhar haar 
vriendin en 
haar zus mee 
naar een 
zondag 
bijeenkomst, 

beide ontvingen die dag de Heilige Geest, maar 
moeten nog gedoopt worden. Na een zaterdag 
outreach ontving een man genaamd Wesley  de 
Heilige Geest en werd gedoopt. Er komen ook 
mensen naar de bijeenkomsten en de activi-
teiten, maar zij moeten nog de stap zetten, maar 
de getuigenis van de fellowship staat en het 
Woord van God is vast en zeker. Zuster Ajoua 
vertelde van de verandering in haar leven sinds 
zij wederom geboren is. Als kind ging zij met  

Goodbye Karthik 

Liverpool 

Ajoua and Kezial 

West Londen 
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De Revival Fellowship in: 
gebeten, waarschijnlijk door een spin en haar 
gezicht begon meteen op te zwellen. Toen ze dat 
zag begonnen ze meteen te bidden en aan het 
eind van het gebed was de zwelling verdwenen 
en was de overwinning daar. Nog een over-
winning: de Heer zorgde voor de middelen om 
de aankoop van een huis te voltooien; meteen 
na bidden en vasten een nieuwe baan; de 
realisatie dat we een nieuw schepsel zijn en dat 
we niet aan oud zeer vast moeten houden en dat 
dat niet gebeurt zonder iemand te vergeven;  
de realisatie dat wat we op het camp hebben 
geleerd ook in de praktijk moeten toepassen en 
dat had als resultaat dat een baas besloot na 30 
jaar een werkschema te veranderen zodat een 
broeder voortaan de woensdagavond bijeen-
komsten kon bijwonen. Tenslotte een foto van 
onze broeder Attila, hij vond een pamfletje op de 
grond in een wijk waar twee zusters waren gaan 
outreachen (ze waren bijna niet gegaan omdat 
ze maar een ½ uur hadden, maar dachten prijs 
de Heer en gingen toch en niemand wilde met 
hen praten). Hij kwam naar de volgende bijeen-
komst en werd gedoopt. Dit is 7 weken nadat hij 
de Heilige Geest ontving. De Heer heeft alles in 
Zijn hand, wij doen alleen ons klein stukje.  
 
Tsjechië 
We begonnen dit jaar met een Bijbelstudie, we 
kozen willekeurig wat verzen en spraken daar in 
groepen over. Het is heel interessant dat het 
thema van de eindtijd en het oordeel regelmatig 
voorbij kwamen, wat ons weer liet zien hoe 
belangrijk het is om altijd klaar te zijn. Ook 
bidden en vasten was weer een opbouwende 
tijd, met een kort gesprek op vrijdagavond en 
drie gesprekken op zaterdag. We trotseerden 
ook de kou tijdens de outreaches, het was soms  
 -8C graden! De kunst middagen  die we 
regelmatig houden had weer zijn eerste 
bezoekster. Ze hoorde het evangelie en genoot 
van de tijd bij ons.  
 
Frankrijk 
Aan het eind van de maand werd onze broeder 
Grutter wederom geboren. Hij kreeg een 
uitnodiging bij een outreach, kwam naar een 
paar bijeenkomsten, ontving toen de Heilige 
Geest en werd aan het eind van het weekend 
van bidden en vasten gedoopt.  Marie gaf voor 
het eerst haar getuigenis in de bijeenkomst en ze 
vertelde dat ze, nu ze de Heer kent, niet meer 
dezelfde verkeerde keuzes gaat maken die ze in 
het verleden heeft gemaakt. Het was fijn om  
Colin en Margot O’Shea te zien die over waren 
uit Parijs. Colin deelde zijn getuigenis, dat hij was 
genezen nadat hij ernstig gewond was door een 
fiets ongeluk. Zijn collega’s verwachtten hem 
niet zo snel terug op het werk, maar door Gods 
helende kracht is hij een levend getuigenis.  

Het laatste weekend kwamen we bij elkaar voor 
een morgen van gebed. We legden individuele 
noden en van de fellowship voor onze machtige 
God neer en verwachten tekenen en wonderen.  
Daarna hadden we goede fellowship en ontbe-
ten samen. Later die dag genoten we van een 
tochtje naar West Londen voor een outreach, 
wat korte gesprekken, een doop en een surprise 
party voor een verjaardag. Wat een avond!  
 
Liverpool, UK 
Wat een fantastische maand! We waren blij dat   
Ps. Steve en  Laurence er waren op 3 woensdag 
avond bijeenkomsten en de Tremls en Campbells 
uit Tsjechië aan het begin van de maand. Onze 
zaterdagen waren gevuld met activiteiten, één 
weekend maakten we een lange wandeling in 
het bos, voordat we fellowship hadden rondom 
het haardvuur bij Jamie en  Monica. We vierden 
de 90e verjaardag van Willie en dat zorgde ook 
voor wat bezoekers, ze waren vooral onder de 
indruk van het getuigenis van de kinderen. Willie 
was wederom geboren in 1993, nadat hij zijn 
functie als ouderling in de Presbyteriaanse kerk 
had opgegeven. Granville en Christine vierden 
dat ze 50 jaar getrouwd waren! We hadden een 
goed bidden en vasten en  waren via Skype 
verbonden met de assemblee in Ierland.  
In twee gevallen werden we aangemoedigd om 
iets te doen om bij te dragen aan de gemeente, 
“zoekt dat gij overvloedig mag zijn tot stichting 
van de gemeente” (I Cor. 14:12), wat een 
fantastisch geschrift! We hadden onze eerste 
vrijdag muziekavond, een groot succes en 
doordeweeks zagen veel spontane outreaches 
met veel follow ups als gevolg!  
 
Poole 
Deze maand was erg rustig hier, veel broeders 
en zusters waren elders. De familie Masaus 
reisde naar Australië en bezocht Lismore, Gold 
Coast en Fiji , ze genoten van de camps en de 
fellowship daar, terwijl anderen naar het camp 
in Lancaster gingen. Ps. Jimmy vertelde dat zij 
tijdens hun korte verblijf in Fiji, tegen enkele 
familieleden konden getuigen. Dit had als resul-
taat dat één van zijn ooms en zijn vrouw beide 
werden gedoopt en de Heilige geest ontvingen. 
De eerste zaterdag genoten we van goede 
fellowship en een presentatie met als thema: 
vooruit kijken naar een druk 2019. Een outreach 
had als resultaat dat twee dames naar de zondag 
bijeenkomst kwamen. We kregen ook bericht 
van broeder Elijah in Angola. Het gaat OK met 
hem sinds hij eind vorig jaar om diverse redenen 
terug ging. We baden voor hem en prijzen de 
Heer dat Hij Zijn hand heeft op onze broeder.  
Helaas woont hij niet in de buurt van een 

fellowship, dus is er contact gelegd met 
de fellowship in Zambia om te kijken of 
hij  verbinding kan maken met hen voor 
de bijeenkomsten. Het thema van ons 
bidden en  vasten was : “De blijdschap 
van Outreachen’, we hoorden 
bemoedigende gesprekken.  Zoals 
Paulus zei  “Wee mij als ik het evangelie  
niet verkondig! ” We waren allemaal 
weer geestelijk opgebouwd en gaan 
door met ons werk voor de Heer.  
 
Zwitserland 

We hadden deze maand gecombineerd bidden 
en vasten met de fellowship in Nederland. Zoals 
altijd sloten de gesprekken perfect aan. Er werd 
gesproken over bezig zijn met het werk van de 
Heer en doorgaan en de éénheid bewaren.   
Ps. Yomi en Cecile waren bij  ons in een zondag 
bijeenkomst. Ps. Yomi gaf een gesprek over  
‘heen en weer’. Mensen zijn bezig met hun eigen 
zaken en worden slimmer in veel dingen zoals 
technologie, maar ze realiseren zich niet hoe 
hard ze God nodig hebben. Daniel 12:1-4 spreekt 
daarover. Er werd ook gezegd dat we altijd  
nederig moeten zijn voor God en dat vertrouwen 
in Hem noodzakelijk is. Een andere zondag was 
er een vrouw die vele jaren naar een Pinkster 
gemeente ging, maar altijd voelde dat ze iets 
mistte, dat was de Heilige Geest. Ze liep langs de 
hal en hoorde ons 
zingen en ze besloot 
het eens verder te 
bekijken. Ze was zo blij 
dat ze de plaats had 
gevonden waar het 
ware evangelie wordt 
gepredikt. Na een paar 
minuten bidden 
ontving ze de Heilige 
Geest en ze was daar 
heel blij mee! Aan het 
eind van de maand 
hadden we een skype 
verbinding met Ps. Chris en Matthew uit 
Hongarije, zij waren voor zaken in Neurenberg. 
Katharina deed ook mee en we hadden een 
bemoedigende bijeenkomst samen. God bless! 
 

Hongarije.  
Deze maand werden er vier mensen gedoopt en 
vijf ontvingen de Heilige Geest. Er gebeurde 
weer veel deze maand, inclusief bidden en 
vasten. We hadden een 8 uur durende outreach 
met profetie borden, we waren er in groepen 
afwisselend 2 uur en verspreidden het evangelie.    
Ten slotte vierden we de verjaardag van een 
jonge zuster en nodigden veel gasten uit zodat 
we tegen hen konden getuigen. Een zuster was 
op vakantie in Australië en  werd in haar gezicht 

Attila : net aan gekomen 

Ps Yomi in 
Zwitserland 
 

Skype from Nurnberg 

Franse fellowship 
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 Winter camp Engeland 

Getuigenissen 

Bible fellowship  

Sunday meeting  in Calaba Town  
Hungarian brethren 

Fellowship time 

Waarschijnlijk het beste camp ooit. (Tenminste sinds het laatste)  
 
Bijna 100 broeders en zusters uit heel de UK, Tsjechië, Nederland 
& Australië waren samen in de historische stad  Lancaster in  het 
noord westen van Engeland voor het jaarlijkse Winter Camp waar 
we hetzelfde camp thema hadden als in het camp in Nederland,  
'Redeeming the Time'.( De tijd goed besteden) 
De eenheid tussen de broeders en zusters was heel duidelijk en 
daardoor was het een heel vredige en fijne omgeving om 
 fellowship te hebben. Zoals je kan verwachten werden er veel 
getuigenissen gedeeld en de boodschap van het platform was 
heel duidelijk en scherp en zette je aan het denken. De getuige-
nissen die we hoorden lieten de vrucht zien van zo’n gezonde 
leer. Het was geweldig om te zien hoe ook de jongeren betrokken 
raken bij items en skits en dat hun bijdrage echt iets toevoegt aan 
het geheel. Er werd bijna £600 opgehaald voor het Missiefonds 
voor West Afrika, een deel kwam van het winkeltje van de kin-
deren. Dit was hun eigen winkeltje om geld bijeen te brengen 
door boekenleggers met geschrift, koelkast magneten, posters 
enz. te verkopen. En bovendien werd er op straat, op oudejaars 
dag tegen een man Lennay, gesproken en hij kwam naar de bij-
eenkomst, voor middernacht werd hij gedoopt en ontving de 
Heilige Geest en sprak in tongen.   
 
Al met al was het een heel aangenaam camp, waar God Zijn 
stempel opzette: iemand wederom geboren! Ps. Lee Finney 
  

 
Ik groeide op met de wetenschap dat 
God bestaat, ik hoorde mijn moeder 
‘s morgens bidden en er waren Bij-
bels in huis. Ik werd opgevoed met 
de waarden van het Woord van God, 
maar toen ik 15 was, ik wist wat 
goed was en wat niet, moest ik mijn 
eigen beslissingen gaan nemen. Ik 
laag vaak met mezelf overhoop, 
want ik was thuis en op school een 

ander persoon. Op een dag gaf mijn moeder mij een pamflet-
je en vertelde dat we zondag allemaal naar de kerk gingen. Ik 
zag dat de fellowship anders was dan alle Pinkster gemeentes 
waar ik was geweest, de mensen waren oprecht en zorg-
zaam. Ik ging mee, maar het keerpunt kwam toen ik mee ging 
naar een kids camp. Ik werd gedoopt en ontving de Heilige 
Geest.  Nu had ik een doel in mijn leven; God gaf me vertrou-
wen en vrijmoedigheid om Zijn woord te spreken en om te 
vertellen wie ik nu was geworden. God heeft me gezegend 
met een baan. Ik heb een baan die ik normaal gesproken niet 
zou hebben, ik heb er niet de volledige kwalificaties voor, 
maar de benodigde ervaring  heb ik opgedaan in andere ba-
nen waar ik door de jaren heen mee ben gezegend. Gods 
plan in ons leven is zoveel groter en duidelijker dan ons plan 
ooit kan zijn, dus blijf op God vertrouwen. Ik heb geleerd om 
nooit te twijfelen, ook niet in de moeilijkste situaties. Ik dank 
God voor dit mooie leven dat Hij mij heeft gegeven. Ik heb nu  
een doel, vervulling, liefde en een grote familie waar ik echt 
van hou.  Eric, West London, UK 

Aan het eind van 2005 leed ik aan 
zware hoofdpijnen. Zoals gewoonlijk 
bleef ik werken, maar ik had zoveel 
pijn, mijn hoofd klopte. Op mijn eerst 
volgende vrije dag probeerde ik te 
rusten, maar de pijn ging niet weg. 
Een zuster kwam me opzoeken en we 
besloten een ambulance te bellen. 

Maar ze weigerden om me voor hoofdpijn naar het zieken-
huis te brengen. Ik weet echt niet meer wat er daarna ge-
beurde, ik was verward. Ik hoorde later dat mijn zoon en zijn 
tante hadden besloten een taxi te bellen en mij naar het zie-
kenhuis te brengen. Ik ging van de ene afdeling naar de ande-
re, inclusief intensive care. Ik kon niet eten, gaf alsmaar over 
en verloor 10 kilo. Ik was afhankelijk van de verpleegkundi-
gen, overal zaten slangetjes en de dokters bleven testen 
doen. Tenslotte kreeg ik de diagnose Cryptokokken Meningi-
tis, mijn nieren werkten niet meer. Ze dachten dat ik ieder 
moment kon sterven. Door de genade van God en de gebe-
den van de broeders en zusters lokaal en over de hele we-
reld, overleefde ik het. Na 6 weken kwam ik weer een beetje 
bij.  Ik bad God om me mijn eetlust weer terug te geven en de 
volledige genezing van mijn lichaam. Binnen twee dagen kon 
ik weer eten binnenhouden. Tijdens 3 maanden in het zieken-
huis kwamen de Pastor en broeders en zusters me opzoeken, 
met me bidden en brachten me het avondmaal. Ik dacht niet 
dat wonderen nog gebeurden, maar God heeft het bewezen 
door deze genezing. Ik zal nooit stoppen om deze God die 
wonderen doet te dienen. Mavis, West London, UK 


