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Server News,  
July 2019 
All the talks, songs and 
other items from the 
Summer camp are now 
added to the re-acts 
server for download.  
Lots of other stuff is also available from our 
own server here in Holland. 
For login details or other info, e-mail me at: 
piet.visser@revivalfellowship.nl.  
Ps Piet Visser 

Coming up: 
 

Ireland Camp 
October 23—27 
Contact:  anthony.rachaelb@gmail.com 
 

Czech Camp 
October 25—29 
Contact: l.stribrna@seznam.cz 
 

Winter Camp Holland 
December 25—January 1—2020  
Contact: paul.van.wijnen@revivalfellowship.nl 
 

Eind juli kwamen we met ongeveer 
300 broeders en zusters uit 10  
landen samen voor het zomer camp  
in Nederland.   
 
Het thema was: ’De kracht van geven’. 
We werden op verschillende manieren 
aangemoedigd om dit toe te passen.   
Een hoogtepunt van het camp was 
een samenkomst op vrijdagmiddag, 
om een uur samen te bidden voor  
diverse genezingen voor broeders en 
zusters.  
 
We konden genieten van gesprekken, 
getuigenissen, liederen, skits en  
gewoon van het samenzijn, het was 
ook een mogelijkheid voor revival.  
Er werden tijdens het camp 4 mensen 
gedoopt.  
 
Boven: Camp foto 

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


 

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

 

 

Editorial: Zwarte dagen in de geschiedenis van de kerk.  
genoemd het 
Inwijdings 
Gebed of Gebed 
van Redding) is 
een  evange-
lisch Christelijke 
term die refe-
reert aan iedere 
vorm van gebed 
van bekering,  
gebeden door 
mensen die zich 
veroordeeld 
voelen door de 
aanwezigheid 
van zonden in 
hun leven en die het verlangen 
hebben om een persoonlijke relatie 
met God door Jezus Christus te 
vormen of te vernieuwen. Het is een 
populair fenomeen in evangelische 
kringen. Het is niet liturgisch bedoeld 
zoals bv een credo, maar meer als een 
daad van persoonlijke bekering tot 
het Christendom. Terwijl sommige 
christenen het opzeggen van het 
zondaarsgebed zien als het bepalend 
moment van iemands redding, zien 
anderen het als de eerste stap op een 
levenslange weg in geloof.  

Het gaat ongeveer zo:  
“Heere Jezus, Ik heb het nodig dat u in 
mijn leven komt en ik neem u aan als 
mijn persoonlijke redder. Ik dank u 
dat u mij mijn zonden wilt vergeven 
en wilt u mij het eeuwige leven geven. 
Wilt u alstublieft over mijn leven 
heersen en mij veranderen zoals u 
wilt dat ik ben.  Amen”. 
 

Dit gebruik werd gestart in 1835 door  
Charles Finney en overgenomen door  
Moody rond 1860. Rond 1900 werd 
het verder gepromoot door Torrey,  
hij voegde er het idee aan toe dat 
mensen die dit soort gebed opzeg-
den, “Jezus Ontvingen”. In de jaren 
1920-30, reisde een man, genaamd 
Billy Sunday overal heen met zijn 
spectaculaire kruistochten. Hij was 
degene die aan de Finney-Moody 
methode enkele “Beroemde” 
gevechten met de duivel op toneel  
toevoegde.  Billy Graham was 
“bekeerd” op één van zijn 
kruistochten. En zo gebeurde het dat 

de twee pilaren waarop de verlossing 
steunt erodeerden en tot op deze dag 
wordt de echte en volledige 
boodschap van verlossing bijna niet 
meer gevonden en ware arbeiders 
zijn er ook 
niet veel. 
 
Wat gaan we 
daaraan 
doen?  

 

Ps. Pieter 
Visser 

Ik verwijs hierbij niet naar de 
verschrikkelijke slachtingen die er 
door de eeuwen heen waren onder 
de christenen. Er zijn nog erger 
dingen om te herinneren.  
U zult zich afvragen, wat dan?  

Ik verwijs hier naar de tijd toen de   
twee pilaren om een christen te 
worden, de Doop en het ontvangen 
van de Heilige Geest, werden 
aangevallen, ondermijnd en tenslotte 
steeds meer in diskrediet gebracht. 

Dus, nummer 1: de Doop: 
Vanaf 350-450 na Chr. werd de doop 
door onderdompeling, langzaam 
maar zeker vervangen door het 
besprenkelen van baby's. De oor-
sprong hiervan vinden we terug in   
Babylon (heidens) en werd langzaam 
maar zeker geïntegreerd in het  
“Christendom”. Op het  13e Concilie 
van Carthago,  416-418 en voorge-
zeten door Augustinus, werd besloten 
dat de doop door onderdompeling 
voor de volwassenen was en de 
besprenkeling van baby’s daar aan 
gelijk was. Het ging nog verder, de 
uitspraak werd gedaan, dat iedereen 

die ontkende dat kinderen hierdoor 
gered waren, werd vervloekt.  
Wiki zegt:  
Dit was het begin en is nu nog zo, 
voorstanders van de Bijbelse doop 
door onderdompeling als volwassene 
worden gezien als aanhangers van 
een sekte.  

Nummer 2: Het ontvangen van de 
Heilige Geest, met het universele 
teken om in de Geest te kunnen 
bidden (Joh. 4:24) 
Dit werd langzaamaan vervangen 
door o.a. het opzeggen van het 
zondaars gebed.         Wiki zegt: 
Het Zondaars Gebed (ook wel 

   Gehoord van het platform 

• Natuurlijk denken is een gebrek aan 
geloof. 

• Niet als, maar wanneer. 

• Zoeken we naar wetten en regels of 
Gods wil?  

• Willen we Zijn wijsheid kennen?   

• Blijf berouwvol: als je daarmee 
stopt, stopt ook je wandel.  

•  Kennis is niets zonder begrip.  

• Als je geeft, schiet je er nooit bij in. 

• Als je wilt weten wie je bent, leer 
dan God kennen.  

• Geen verandering, geen toekomst.  

• Onze #1 vijand zijn we zelf.  

•  Jezus deed het ongewone, dat 
moeten wij ook doen.  

• De enige manier om vooruit te 
gaan, is wandelen in de Geest.  

• Als we gemotiveerd worden door 
liefde, kunnen we bovenmenselijke 
dingen doen.  
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Zsuzsa, Hungary Adrienn, Hongarije 

Daniel, Poole 

 Revival in Europa 

 Dopen in juli:   2 in Hongarije, 5 in Nederland, 1 in Engeland 

West London 

Lili, Liverpool 

Norbi, Hongarije Monisa, Rotterdam Sylvana, zomercamp 

Beatrice, zomercamp 

Revival in Suriname: juni & juli 

Vorige maand vertelden we jullie dat één van onze gasten de 
Heilige Geest had ontvangen, maar nog geen toestemming had 
van haar moeder om gedoopt te worden. Haar moeder woont 
in Sint Maarten en wilde bij de doop aanwezig zijn. We hadden 
deze maand een jongerenavond en baden voor de situatie. 
Prijs de Heer, ze kreeg toestemming om gedoopt te worden. 
We hebben een nieuwe zuster, haar naam is Shanon. 
 
Het volgende is net zoiets. Een nichtje bezocht de familie Vliet 
hier, zij had in Nederland de Heilige Geest ontvangen, maar 
had nog geen toestemming van haar ouders om gedoopt te 
worden. Ze bad voor de situatie en toen ze in Suriname was, 
mocht ze gedoopt worden.  
 
Twee bezoekers ontvingen de Heilige Geest en één werd 
gedoopt. Een andere nieuwe broeder, Radjesh, hoorde het 
evangelie toen hij de pamfletjes drukte voor de outreach. De 
week daarna bezocht hij de bijeenkomst, ontving de Heilige 
Geest en koos ervoor dezelfde avond gedoopt te worden.  
 
Het is een mooie ontwikkeling dat meer en meer broeders en 
zusters deelnemen aan de geestelijke gaven.  
We kunnen echt zien dat we groeien als Fellowship. 
 
We komen ook uitdagingen tegen. We kregen een brief dat de 
maandelijkse huur van de hal aanzienlijk omhoog gaat. Een 
bedrag dat we ons niet kunnen veroorloven. We bidden voor 
de situatie en vragen jullie met ons mee te bidden. We 
verwachten een wonder. Broeder Guillaume, Suriname 

Doop van Gaitree 

  Doop van Indira 

Sharleen, zomercamp Sonali (Sharleens moeder) Martin, Medway UK 
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Bezoek aan Sierra Leone: 22 juli — 5 augustus 

Sinds december 2017 is het evangelie verkondigd en door velen 
aangenomen in de omgeving van Freetown, de hoofdstad van  
Sierra Leone. Vorig jaar november bezochten we ook het dorp 
Taiama (gelegen in centraal Sierra Leone) en ook daar werden 
veel mensen gedoopt. Op een van de eerste dagen van ons 
bezoek, ontmoetten we een nieuwe zuster Miata, zij was in mei 
van dit jaar wederom geboren. Na de avondmaalsdienst vroeg zij 
aan Klaasje of we haar ouders konden bezoeken om hen ook het 
evangelie vertellen.  Natuurlijk deden we dat graag, met als 
resultaat dat  Miata’s óuders (Rashid & Joyce) en nog twee andere 
mannen die dag wederom geboren werden.  

In de assembly in Taiama bezoeken zo’n 35 broeders en zusters 
regelmatig de avondmaalsdienst. De broeders en zusters zijn heel 
enthousiast om te leren en om meer van de dingen van God te 
begrijpen. Er waren enkele bezoekers, één werd gedoopt en 
ontving meteen na de dienst de Heilige Geest. Tijdens dit bezoek 
ontvingen diverse mensen de Heilige Geest en werden er 5 
gedoopt. We zijn heel erg gericht op het onderwijzen, net zoals de 
apostel Paulus Timotheüs adviseerde:  
2Tim. 2:1 Gij dan mijn zoon, word gesterkt in de genade die in 
Christus Jezus is; 2Tim. 2:2 En hetgeen gij van mij gehoord hebt 
onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke 
bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.  Bert en Klaasje Schenk 

Ps. Meshack, Klaasje & Bert met Ps. Paul Patrick Thomas, juli 2019 

Doop van Joyce Doop van Rashid 

            Vragen beantwoorden  in Taiama 

Getuigenissen 
Ik hoorde het evangelie in 2015 toen ik 
als au-pair werkte in Nederland.   
Ik groeide op met een Orthodoxe 
achtergrond. Maar ik verwonderde mij er 
altijd over dat er zoveel religies waren, 
en wat was nu de juiste? Ik wist dat God 
bestaat en bad vaak in mijn eigen 
woorden. Maar ik had nooit gehoord van 
de Heilige Geest en het belang van de 
doop door onderdompeling. Toen ik naar 
Nederland kwam, had ik het niet  mak-
kelijk. Er kwamen nogal wat problemen 

en moeilijkheden op mijn weg. Dat resulteerde in een lichte 
depressie. Ik was ongelukkig en snel  boos door wat er om me 
heen gebeurde en ik kon geen oplossing vinden, daarom besloot 
ik tot God te bidden. Een paar dagen na dat gebed kwam ik een 
zuster tegen op straat die me een uitnodiging gaf voor een 
bijeenkomst. Toen ik daar binnen kwam voelde ik me meteen 
thuis. De mensen waren gelukkig en hun ogen waren helder en 
blij. Ik kreeg het evangelie te horen vanuit de Bijbel.  Na een 
paar weken liet ik me dopen door volledige onderdompeling en 
twee maanden later ontving ik de Heilige Geest met het bewijs 
van spreken in tongen. Ik was compleet genezen van depressie 
en mijn hart was nu vol van liefde en rust. Ik prijs de Heer voor 
alles wat Hij in mijn leven heeft gedaan, Zijn bescherming, 
voorziening van een baan, een nieuwe grote familie en 
wonderen in mijn leven.                                  Anastasia, Ukraine. 

Toen ik 5 jaar geleden tot 
God had gebeden voor een 
antwoord, werd er tegen 
mij getuigd door 2 zusters. 
Ik ging de volgende dag 
naar de bijeenkomst. Ik 
was helemaal onderste 
boven door de getuigenis, 
het gesprek, de geestelijke 
gaven en de chorusses. Ik 
besloot me te laten dopen 
en te bidden voor de 
Heilige Geest. Nadat ik 
wederom geboren was, 
veranderde mijn leven 

drastisch. Daarvoor was ik suïcidaal en depressief, maar nu met 
de Heilige Geest in mij voel ik me nooit meer alleen. Het brengt 
me iedere dag dichter bij God. In moeilijkheden of verdriet weet 
ik tot Wie ik moet gaan. Ik ben getrouwd in de Heer en toen ik 
zwanger was van onze zoon, waren er veel complicaties. Eens 
had ik zoveel pijn en hevige bloedingen, dat de doctoren in het 
ziekenhuis dachten dat mijn placenta beschadigd was. Het was 
het weekend van bidden en vasten en in plaats van me zorgen te 
maken, kon ik naar de getuigenissen en gesprekken luisteren en 
chorusses zingen. De volgende morgen was de pijn weg en de 
bloeding gestopt, mijn placenta was oké en met de baby ging 
het prima!                                                                Priscilla, Almere 
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De Revival Fellowship in: 

God konden spreken en hen uitnodigen om 
naar een bijeenkomst te komen. We gaven 
een rondleiding door de hal en diverse 
mensen waren er van onder de indruk hoe 
onze kinderen in de zondagschool leren 
over God. Het was een perfecte 
gelegenheid om hen te laten zien wie we 
zijn en wat we geloven. Aan het eind van de 
maand gingen we naar Nederland voor het 
zomer camp, waarna we allemaal  opge-
bouwd en bemoedigd om te geven weer 
naar huis gingen. Dank aan degenen die ons 
bezochten deze maand: Tom en Robyn uit 
Australië, Jana en de kinderen uit Liverpool, 
Krisztian, Zsofi en de kids uit Hongarije.  
 
Poole, UK 
Juli was weer een drukke en fijne maand.  
We hadden bidden en vasten, outreaches, 
bezoekers en fijne fellowship uitjes. We 
genoten echt van het bezoek van Meg, 
Edouard en Leo uit Frankrijk en  van Pastor 
Steve en Marion uit Medway, we bedanken 
hen allemaal voor hun opbouwende en 
fijne fellowship. Edouard gaf een interes-
sante presentatie over de verleidingen van 
de wereld en waarom wij die moeten 
vermijden.  Het was fantastisch om de 
getuigenissen te horen van de jongeren,   
Junior en Naomi getuigden van genezingen 
die ze na gebed hadden ontvangen. Een van 
de broeders vertelde over de zegeningen 
die hij vorig jaar had ontvangen, toen hij 
had besloten zich nederig op te stellen en 
zich te laten dopen en de Heilige Geest te 
ontvangen; de Heer zorgde voor een baan 
en genas hem van de depressie die was 
geconstateerd. We genoten allemaal van 
een avond van Bijbelstudie met meer dan 
50 vragen om te beantwoorden en het 
hielp ons echt om dingen op te zoeken en 
het Woord van God te bestuderen. Er 
waren ook een aantal bezoekers in de 
bijeenkomsten, dat is goed. Vorig weekend 
gingen we naar New Forest voor een  
picknick en een  wandeling en aan een 
touw over de rivier zwaaien.  
Gelukkig werd niemand nat! 

Medway, UK 
We hebben ‘het ijzer gesmeed, terwijl het 
heet was’. Juli was erg druk. We hadden 
een goed begin met bidden en vasten. 
Daarna hadden we een weekend weg met 
de assembly in Doddington, gelegen in het 
hart van het mooie Kent. We genoten van 
de fellowship en we huurden een lokale hal 
in het dorp. Op zaterdag hadden we een 
presentatie over de Bijbel, Engeland en de 
afschaffing van de slavernij handel. Op 
zondag hadden we de bijeenkomst ook 
daar en we legden goede contacten in het 
dorp. Sommige broeders en zusters 
brachten ook familie mee dat weekend.  
We hebben ook genoten van de tijd die we 
hadden met  Georgia, Harley en Phil, die 
jaren bij ons waren voor ze naar Australië 
vertrokken. We sloten de maand af met de 
bruiloft van Triona en Paul  in Dudley, een 
feest van liefde, de fellowship op z’n best. 
Het woord en de getuigenissen maakten 
indruk op familie en vrienden en het perso-
neel van de locatie waar de bruiloft werd 
gehouden. De volgende dag werd Martin 
gedoopt, die in het doop bad de Heilige 

Geest ontving. Er werd tegen hem getuigd 
bij de poort van de school, zo zijn er al 
meer gekomen. 
Almere 
Onze kinderen hoorden en leerden veel op 
het jaarlijkse kidscamp. Ze konden elkaar 
daar beter leren kennen. Een jonge broeder 
werd geïnspireerd door een nog jongere 
broeder, die nadat hij was gevraagd om 
chorusleider te zijn dat ook deed, terwijl 
hijzelf dat niet durfde. De volgende keer wil 

hij het ook zonder aarzelen 
doen. Veel van de kinderen 
werden gemotiveerd om thuis 
ook meer uit de Bijbel te lezen 
en te bidden. Ze waren alle-
maal dol op het kampvuur, 
waar getuigenissen werden 
gedeeld en de eenheid werd 
versterkt door gebed. Dit 
camp gaf hen meer ver-
trouwen, omdat ze zich reali-
seerden dat, als je gelooft dat 
God je naar Zijn belofte ook 
de antwoorden geeft. Een 
jonge broeder vertelde dat hij 
weet dat God niet liegt en dat 
je Hem daarom  volledig kan vertrouwen.   
De week voor het camp hadden we bezoek 
van twee broeders: Csongor uit Hongarije 
Brian uit Adelaide. Het was fijn om nieuws 
te horen uit ander delen van onze wereld-
wijde fellowship. Een mevrouw werd op de 
vrijdag voor het camp gedoopt in de tuin 
van Ps. René. Terwijl ze voor de doop aan 
het bidden was voor de genezing van 
migraine, ontving ze de Heilige Geest en 
was genezen. Meteen na het camp werden 
er twee vrouwen gedoopt. Zij hadden de 
Heilige Geest al ontvangen en waren ge-
doopt in hun kerk maar ze merkten geen 
verschil en wilden gehoorzaam zijn aan de 
WAARHEID. Een paar kleine getuigenissen: 
een zuster werd genezen van trauma's uit 
haar verleden, een broeder werd genezen 
van een pijnlijke knie, een kind werd 
genezen van een likdoorn.  
 
Tsjechië  
Dit was een maand van activiteiten! Het 
begon met Avond van Schijn/Illusie, waarbij 
we diverse optische illusies bouwden. Het 
was makkelijk om deze trucs/illusies te 
vergelijken met soortelijke  in de Bijbel. We 
leerden om niet bedrogen te worden door 
uiterlijke vertoning  en verleiding, maar ons 
door de Heilige Geest en waarheid te laten 
leiden. Onze Fellowship hield ook weer 
onze jaarlijkse Garage Verkoop en Open 
Dag, waar we weer met veel mensen over 

Paul & Triona, Medway 

Medway 

Illusie avond Tsjechië  
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De Revival Fellowship in: 
heb ik het uitgeschreeuwd naar God, in 
vrees en in vrijmoedigheid “Heer, u hebt 
beloofd dat u me zou genezen”.  Van toen 
af ging het iedere dag beter. Ik ging naar de 
arts die me had verteld dat ik een nieuwe 
knie moest hebben. Op de dag van de 
afspraak werd ik wakker zonder pijn in mijn 
knie en kon ik lopen zonder brace. De 
dokter onderzocht mijn knie en liet me de 
vorige scan zien met het brokkelige bot  en 
zei  “Het lijkt erop dat het zichzelf geneest!” 
ik vertelde hem wat ik geloof en dat ik 
ervoor had gebeden. Bij de volgende 
afspraak, 6 weken later, was mijn knie nog 
steeds goed. Ik heb gevraagd om de scans 
van voor en na en hij zei dat hij ze me over 6 
maanden bij de volgende afspraak zou 
geven. Hij wist niet hoe snel hij me de deur 
uit moest krijgen! Ik heb geen operatie 
nodig. Alleen door geloof en vertrouwen op 
God is dit gebeurd. Prijs de Heer! 

Dordrecht 
Op onze avond van getuigenissen vertelden 
broeders en zusters welke overwinning de 
meeste indruk op hen had gemaakt in hun 
wandel. Behalve het getuigenis van een 
eigen overwinning noemden velen ook hoe 
het getuigenis of de bemoediging  van een 
andere broeder of zuster grote indruk op 
hen had gemaakt. Een broeder vertelde 
hoe een broeder hem had bemoedigd in 
moeilijke tijden en echt de extra mijl was 
gegaan om hem dicht bij de Heer te 
houden, daardoor is hij er nog steeds. Een 
andere broeder was geïnspireerd door de 

  
 Rotterdam 
Juli was een heel warme maand, maar dat 
weerhield ons niet om het evangelie te 
verspreiden. Een zuster vertelde dat ze 
bang was voor een ontmoeting met haar 
baas. Ze legde het aan de Heer voor en de 
hele situatie veranderde en werd gezegend. 
Wij zijn de kop en niet de staart,  God is 
getrouw in grote en kleine noden. Een 
andere zuster werd gezegend met een 
baan, die wel uitdagend is maar niet stress 
vol. Nu kan ze, in plaats van ‘haar werk mee 
naar huis nemen’ er ‘s avonds voor 100% 
zijn voor haar gezin. Euro camp was een 
hoogtepunt, een tijd om goed te luisteren 
wat God  ons te vertellen heeft. “Genees de 
kranken, reinigt de melaatsen, wekt de 
doden op, werpt de duivelen uit. Gij hebt 
het om niet ontvangen, geeft het om niet.” 
Matt. 10:8. we kunnen op veel manieren 
gevers zijn. Gevers van onze tijd, ons gebed 
en onze aanbidding, onze liefde en zorg en 
onze getuigenis en uitdelers van het 
Woord.   Zoals Ramon zei in het eerste 
gesprek op het camp: “Als je niets hebt om 
te geven, geef dan je lach. En vergeef….”  
 
Zwitserland 
We waren gezegend met het bezoek van 
zuster Ildi uit Adelaide en van zuster Ella uit 
Dordrecht. Zij was hier omdat ze het evan-
gelie wilde vertellen aan de familie waar ze 
een paar jaar geleden voor had gewerkt. 

We hadden een pre-
sentatie over Social 
Media: de positieve 
en de negatieve kant 
daarvan. Stephan en  
Zsuzsa bezochten 
een Hongaarse fami-
lie in het oosten van 
Zwitserland, een 
contact van een 
zuster in Hongarije. 
Zij waren geïnteres-
seerd in het evan-
gelie en nodigden 
ons uit. Zij waren 7e 
Dags Adventisten en 

realiseerden zich dat de mens daar centraal 
staat en dat God daar niet aanwezig is. We 
hadden een goede tijd en konden ca. 4 uur 
lang dingen in de Bijbel laten zien. Dat her-
innerde ons er weer aan wat een voorrecht 
het is om de waarheid te kennen en iedere 
vraag vanuit de Bijbel te kunnen beant-
woorden. Susanne  heeft een mooi 
getuigenis om te delen:  
“Ik ben aan mijn rechter knie geopereerd.   
Kort daarna realiseerde ik me dat God mijn 
linker voet en knie had genezen van de pijn 
door  Artritis! Het herstel ging echt heel snel 
en korte tijd na de operatie kon ik al weer 
heel wat doen en kon ik ook naar het camp 
gaan, de hele reis ging erg goed. PdH. 
Er kwam deze maand ook een man de hal 
binnenlopen die al wederom geboren was, 
hij was op zoek naar een kerk en genoot 
van de bijeenkomst.  
 
Liverpool 
Het was een fantastische maand. We 
hadden  een BBQ en er waren 5 bezoekers, 
fantastisch, we verwachten revival. 
Zuster Linda is recent genezen: 
In 2017-2018 kreeg ik erge pijn in mijn knie. 
De doctoren constateerden Osteonecrosis, 
een afwijking in de lokale bloedvoorziening 
leidt tot een slechte functie van het bot dat 
verzwakt en zijn draagkracht verliest. Ik ben 
twee keer gevallen omdat mijn knie het op 
gaf. Ik bad ervoor, maar zag geen antwoor-
den. Ik dacht, alleen God kan dit genezen, 
want het zit binnenin het bot. Op een avond 

Ruby probeert de andere kant te bereiken!  Poole 

Prayer and fast, Rotterdam 

Kids’ Camp 
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- Hij had veel pijn, maar nu nog maar af en 
toe als hij te lang loopt.    
- Hij moet 6 weken een brace dragen en hij 
brengt zijn dagen meestal liggend door.  
(Dit is het moeilijkste voor hem.)  
- De doctoren hebben hier niet zoveel 
ervaring mee, ze willen het lichaam de kans 
geven om op natuurlijke wijze te herstellen 
en kijken om de 6 weken hoe het gaat.   
- ze vertelden ons dat het een "Geweldige 
zegening” is dat de wervel niet naar voren 
is gevallen, hij had dan heel makkelijk 
verlamd kunnen raken. Wetten en 
natuurkunde laten het weer afweten!   
- We bidden dat God het herstel blijft 
zegenen. Tot eventueel verdere 
behandeling wordt besloten na de CT scan 
begin augustus.  
CT scan (links) laat zien dat één kant van 
de wervel is hersteld en de structuur van 
het bot is sterker dan voorheen.  
De genezing van de andere kant gaat wat 
langzamer, mede door het feit dat we ons 
lichaam asymmetrisch gebruiken. Nog 6 
weken de brace dragen en meestal plat 
liggen. De dokter bekende dat hij er al 
rekening mee hield te moeten opereren.  
Het is onmogelijk dit deel van je lichaam 
NIET te gebruiken, daarom was herstel van 
het bot onwaarschijnlijk. Beni en zijn familie 
zijn heel dankbaar, allemaal hartelijk dank 
voor het gebed en de ondersteuning. We 
prijzen God voor Zijn Kracht  en genade in 

ons dagelijks leven! 

vrijmoedigheid van een zuster die bad voor 
iemand met handoplegging en die meteen 
was genezen van een keelinfectie. Vanaf 
dat moment begon hij zelf ook te bidden 
voor mensen en zag grote wonderen 
gebeuren.   Een broeder vertelde dat toen 
steeds meer jongeren van zijn generatie 
wegvielen, hij keek naar de getuigenissen 
van degenen die bleven en dat bemoedigde 
hem om door te gaan met zijn wandel in de 
Heer. Dit laat ons zien wat een grote 
invloed wij kunnen hebben op een ander, 
vaak zonder dat we ons dat realiseren. 
Laten we daarom een zegen en een 
inspiratie blijven voor elkaar en die extra 
mijl gaan! De kinderen van 7 tot 12 jaar 
hadden weer een fantastische tijd op het 
jaarlijkse kids camp. Er waren veel leuke 
activiteiten, ze hielden hun eigen 
bijeenkomst en waren overal bij betrokken. 
Items, chorus leaders zijn, een getuigenis of 
een gesprek geven.   
 
West Londen 
We hadden deze maand ook weer 
bezoekers in de bijeenkomsten, sommigen 
voor de eerste keer en anderen die nog 
wachten met het compleet maken van hun 
redding. Er waren ook broeders en zusters 
uit Australië en Frankrijk op bezoek. Een 
zuster vertelde in haar getuigenis dat ze 
nog maar £10 had. Ze kon voor twee banen 
op gesprek komen, maar kon niet naar alle-
bei gaan. Ze koos ervoor om daar te gaan 
waarvan ze reis erheen kon betalen. Na het 
gesprek kreeg ze dezelfde dag de baan 
aangeboden! Ze werkt er nog steeds en het 
gaat goed. Een broeder getuigde dat hij op 
zijn werk 6 maanden lang werd vervolgd. 
Het was een heel uitdagende tijd, maar hij 
wist dat de Heer zijn sterkte is en 
vertrouwde op Hem en nam de zaak niet in 
eigen hand. Hij moest twee onderzoeken 
doorstaan en bij de laatste werd hij vrij 
gesproken. Prijs de Heer!  
Onze God is een God die wonderen doet. 
Laten we deze overwinningen blijven delen.    
 
Hongarije 
We hadden deze maand 2 dopen en een 
vrouw ontving de Heilige Geest. Een van 
hen is een jonge man die in een andere 
kerk al gedoopt was maar nog niet de 
Heilige Geest had ontvangen. Hij had heel 
veel vragen, maar kreeg in die kerk  geen 
antwoorden en ging daar niet meer heen. 
Hij wilde wel de Heer volgen, maar wist niet 
hoe zonder de Heilige Geest. Hij ontmoette 
in het restaurant waar hij werkt een 
groepje van onze jongeren. Twee zusters 
vertelden hem het evangelie. Een paar 
maanden later belde hij hen en had een 
lange discussie met enkele broeders en 
zusters, hij kwam naar de hal en ontving de 

Heilige Geest. Voor het zomercamp is hij 
gedoopt. De moeder van een zuster kwam 
mee naar onze Mystery Dinner night.   
Een paar maanden eerder had ze thuis de 
Heilige Geest ontvangen, toen ze samen 
met haar dochter bad, maar ze weigerde de 
fellowship en de doop. Maar op deze 
dinnernight veranderde dat, ze had een 
goed gesprek met broeders en zusters, ze 
baden samen in tongen en ze stond ervoor 
open om gedoopt te worden. Een gezin 
woonde in een kleine flat en ze baden voor 
een grotere en konden toen verhuizen naar 
een huis met een tuin. Een broeder werd 
ziek voor het bidden en vasten. Hij was erg 
zwak en dacht na of hij wel zou vasten of 
niet. Hij bad ervoor en werd volkomen 
genezen en kon naar de bijeenkomst gaan.    

Beni’s getuigenis 
Aan het eind van de maand mei kreeg Beni 
een rug blessure tijdens het basketballen.   
- het blijkt dat mede door zijn vreselijk 
snelle groei - 2 meter, leeftijd 14 jaar - de 
LIV wervels door de spanning aan beide 
zijden gebarsten waren.  (Pedicle—verbindt 
wervelkolom met de wervelboog). 

De Revival Fellowship in: 

Lunchtijd fellowship, West Londen 

Youngies, Hongarije 

Beni and his mum 

CT Scan 
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