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Newsletter Crew: Netty, Heleen, Meg and 
local contributors. 
 

Editor: 
Pastor Pieter Visser 
Kromhout 95 
3311RE Dordrecht 
The Netherlands 
Telephone: +31 78 6146173 
Mobile: +31 (0)6 22 808 977 
E-mail: piet.visser@revivalfellowship.nl 
Website: www.revivalfellowship.nl 

 Europees Maand Verslag 
Juni 2019 

Server News,  
June 2019 
All the talks, songs and 
other items from both 
conventions are now 
added to the re-acts 
server for download.  
Many new songs are also available from our 
own server here in Holland, in Audio and 
sheet music. 
For login details or other info, e-mail me at: 
piet.visser@revivalfellowship.nl.  
Ps Piet Visser 

 
Summer Camps 
Holland: July 27th—August 3rd 2019 
England: August 10th—17th 2019 
 
French Outreach, Angers 
September 12—15 
Contact: assembleedurenouveau@gmail.com 

Juni was een drukke maand in de 
verschillende fellowships in Europa. 
We bouwden elkaar op, vonden 
nieuwe kansen om het evangelie te 
verspreiden en zagen het werk van de 
Heer groeien.   
 
In dit verslag staan:  
- mooie getuigenissen,  
- verslag van bezoek aan Finland  
- revival in Hongarije   
- ”Het Pad van Moed ” in Tsjechië  
 
Links van boven naar beneden: 
Tsjechië , Dordrecht, Hongarije 
Rechts boven: Medway (UK) 
 

mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl
http://www.revivalfellowship.nl/
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Editorial: De bron van de haat 

gevoel, terwijl Abel iets doet waarmee hij 

God eer bewijst. Als je er van buitenaf 

naar kijkt, ziet het er misschien wel 

hetzelfde uit, maar dan komt de psycho-

logie om de hoek kijken. Kains verkeerde 

handelwijze brengt een omkering in zijn 

gedachten teweeg en hij haat Abel en 

daarom doodt hij hem en wordt Abel de 

eerste gedocumenteerde martelaar.  

Vanaf Abel noemt Jezus:  

‘profeten en wijzen en schriftgeleerden, 

en uit dezelve zult gij sommigen doden en 

kruisigen en sommigen zult gij geselen in 

uw synagogen en zult hen vervolgen van 

stad tot stad’. 

Dezelfde situaties zien we bij de relaties 

tussen Izaäk en  Ismael, Jacob en Ezau en 

nog vele anderen.  

Zo ging het  ook in de tijd van het evan-

gelie en het gebeurt nog steeds.   

Door de hele geschiedeins heen zijn er 

mensen geweest die een echte relatie 

met God hadden en mensen die deden 

alsof ze een relatie met God hadden, of 

er wel een wilden hebben, maar op hun 

eigen voorwaarden en zo een soort van 

godzaligheid hadden. Er is nooit een 

echte vrede geweest tussen deze twee 

groepen, hoewel er in sommige gevallen 

geen sprake is van openlijke vijandigheid.   

 

Dus, ook vandaag is er de ware aan-

bidding, zoals ook Abel deed, die door 

God geaccepteerd wordt.  Quote: 

Joh. 4:23 maar de ure komt en is nu, 

wanneer de ware aanbidders den Vader 

aanbidden zullen in geest en in waarheid; 

want de vader zoekt ook dezulken die 

Hem alzo aanbidden.  

24  God is een Geest en die Hem 

aanbidden, moeten Hem aanbidden in 

geest en waarheid.  

 

En er bestaat ook nog steeds de 

aanbidding op Kains manier, die door 

God wordt verworpen, quote: 

Matt. 15:7 Gij geveinsden, wel heeft 

Jesaja van u geprofeteerd, zeggende:   

8  Dit volk genaakt Mij met hun mond  en 

eert Mij met de lippen, maar hun hart 

houdt zich verre van Mij;  

9  Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende 

leringen die geboden van mensen zijn.  

2Tim. 3:5 Hebbende een gedaante van 

godzaligheid, maar die de kracht daarvan 

verloochend hebben, heb ook een afkeer 

van deze.  

 

Niets nieuws 

onder de zon … 

 

Ps. Pieter Visser 

Quote: ‘Het is een algemeen bekend 

psychologisch trucje. De schuldige kan er 

niet tegen dat zijn eigenwaarde aange-

tast wordt door toe te geven dat hij fout 

is en zal er alles aan doen om onder de 

schande uit te komen, door het te veran-

deren in wrok tegen de persoon die er 

voor heeft gezorgd dat hij zich zo voelt’. 

De woorden van Jezus: 

Matt. 23:33 Gij slangen, gij adderen- 

gebroedsels, hoe zoudt gij de helse 

verdoemenis ontvlieden?  

34  Daarom, zie Ik zend tot u profeten en 

wijzen en schriftgeleerden en uit dezelve 

zult gij sommigen doden en kruisigen en 

sommigen uit dezelve zult gij geselen in 

uw synagogen en zult hen vervolgen van 

stad tot stad;  

35  Opdat op u kome al het rechtvaardige 

bloed, dat vergoten is op de aarde, van 

het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot 

op het bloed van Zacharia, de zoon van 

Barachia, welke gij gedood hebt tussen  

 de tempel en het altaar.  

 

Om te beginnen met Kain en Abel. 

1.Waarom werd Kains offer afgewezen ? 

2.Wat offerde Kain en aan wie? 

3.Waarom werd Abels offer  

  geaccepteerd?  

4.Wat offerde Abel en aan wie?  

We kunnen geen dingen tegen elkaar 

gaan afwegen, want er is geen informatie 

over, maar we kunnen wel een paar 

dingen concluderen.  

Vanwege het feit dat Jezus dit verhaal 

van Kain en Abel aanhaalt, kunnen we 

ervan uitgaan dat Abel een relatie met 

God had en Kain niet. 

Dus Kain handelt uit een soort religieus  

   Gehoord van het platform 

• Minder van de wereld, meer van God. 

• Vier je overwinningen.  

• Behoud je vreugde.  

• Goede bedoelingen zijn niet genoeg.   

• Het gaat er niet om het laatste woord 
te hebben, maar het juiste woord.   

• Wees een alles doener, niet een alles 
weter.  

• Als je de overwinning wilt, kom naar 
de bidlijn—zo niet, blijf dan zitten.   

• Een christen zijn is een full time job. 

• God zal ons oordelen naar wat we 
voor anderen doen, niet naar wat 
anderen ons aandoen.  

Het Romeinse Rijk 

Het Rooms Katholieke Rijk 
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Zsuzsa, Hungary 
Abraham, Rotterdam 

Charlie, Poole 

Rosa, North London 

Daniel, Poole 

Revival in Europa 

 Dopen in juni:   8 in Nederland, 1 in Engeland, 5 in Hongarije 

West London 
Mariann, Hongarije 

Lili, Liverpool 

Acharju, Rotterdam 

Josaine, Rotterdam 

Sharlon, NL Conventie 

Johanna, NL Conventie Regina, NL Conventie West Londen 

Zsiga, Hongarije 

 Revival op het platteland in Hongarije  

Robi 

Magdi 

Ica 

De Heer zegent ons steeds weer zodat we ook op het 
platteland kunnen dopen. We hebben drie dopen gehad 
deze maand in een klein plaatsje genaamd Soltvadkért.  
 
Soltvadkért ligt 125Km ten zuiden van Budapest en is 
ook de woonplaats van een echtpaar (Zoli en Ica) dat al 
in onze  fellowship is. Ze hielden “open huis” waar veel 
bezoekers kwamen. Er waren die dag twee dopen en 
een week later nog één, allemaal in het meer daar 
vlakbij, wat ook weer een aantal mensen aantrok die 
toekeken. Alle drie waren ze erg blij om gedoopt te 
worden, één vrouw was zo verbaasd dat er echt een kerk 
bestaat die predikt dat je bij volledige onderdompeling 
gedoopt moet worden en de Heilige Geest ontvangen 
met het Bijbelse bewijs van spreken in tongen.  

Dordrecht Clyde Dordrecht, 
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Fellowshippen in Finland 

Bianca en ik hadden deze maand het genoegen om 5 
dagen in Finland door te brengen met broeder Antti en 
zuster Stiina en ook de meeste leden van hun leuke, 
samengestelde gezin te ontmoeten. Zij wonen met hun 7 
kinderen in Tampere, ongeveer 160 km van Helsinki . 
Op donderdag nam Stiina ons mee voor een hééél lange 
wandeling (vergeet dus niet je wandelschoenen mee te 
nemen) en liet ons het oude centrum van Tampere zien
(heeft iemand ooit Pipi Langkous gezien?)   
Antti liet ons een heel informatieve presentatie zien over 
hoe de namen van de voorvaders al de komst van Jezus 
Christus voorspelden. Op vrijdag vierden we Nina’s 14e  
verjaardag met een BBQ en een goede tijd samen als 
gezin. Op zaterdag reden we met z’n vieren naar een 
meer ongeveer een uur van Tampere, om daar te 
kamperen en te vissen, iets wat Bianca al heel lang wilde 

doen. Haar wens kwam uit, want ze ving een mooie 
grote vis. Antti en Stiina maakten de vis schoon en we 
konden die dus ter plekke klaarmaken en eten, samen 
met wat gevulde paddenstoelen en aardappelen in de 
schil. Verser kan je het niet hebben! Zondagmorgen 
deelden we nog meer getuigenissen en waren met de 
broeders en zusters in Ierland verbonden via Skype voor 
de avondmaalsbijeenkomst. We hadden 6 lijnen open 
voor telefonische fellowship en we hadden ook 
fantastische fellowship met gasten. Omdat ze slechts 
met z’n tweeën zijn in een heel groot land, kan je je wel 
voorstellen hoe welkom en nodig iedere vorm van 
fellowship is. We willen Antti, Stiina en hun kinderen 
bedanken dat we ons zo welkom voelden in hun huis en 
dat ze zo goed voor ons hebben gezorgd. We kijken er 
naar uit om hen in de herfst ook iets van Nederland te 
laten zien.     

Tsjechisch camping weekend 

We hielden deze maand ons eerste  camping weekend, 
het was een groot succes! We kampeerden in de bergen, 
een schitterende omgeving met omringende bossen. Er 
waren ook 6 bezoekers mee, 2 echtgenoten, 1 zus en één 
moeder met 2 kinderen. Tom en Robyn uit Australia 
waren er ook bij. Het thema was  'Het pad van Moed'. 
We vormden 4 discussie groepen, ieder met een persoon 
uit de Bijbel en een lijst met vragen om uit te vinden wat 
die persoon overkwam, hoe die zich voelde en wat zijn/
haar  geheime wapen was en wat ons daardoor 
inspireert om  vanaf nu in ons eigen leven te veranderen. 
De groepen oefenden ook een skit en een lied voor bij 
het kampvuur. Het was een goede tijd waarin we leerden 
over Ruth, Job, Johannes de Doper en Maria.  

En natuurlijk is een Tsjechisch camp niet compleet 
zonder worstjes bakken boven het kampvuur, chorusses 
en getuigenissen. Daja vertelde over de wonderlijke 
manier waarop zij haar baan kreeg en de jonge Emily 
vertelde hoe God in haar leven werkt. Iedere morgen 
kwamen we samen om een half uur te bidden en de 
nieuwe familie deed ook mee. Op zaterdag middag 
huurden we 9 kano’s en gingen kanoën en toen het ‘s 
avonds donker was gingen de kinderen het spannende 
“Pad van Moed” wandelen. Maar het hoogtepunt was 
absoluut, toen de bezoekende moeder, Katka, de Heilige 
Geest ontving op de laatste avond!  
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De Revival Fellowship in: 
Heilige Geest op straat. We zien dat de 
Heer met ons werkt en we danken Hem 
voor zijn getrouwheid, want mensen 
bidden om de waarheid te vinden en God 
zet ons op hun pad! Bij de maandelijkse 
bijeenkomst in Amsterdam waren 4 
bezoekers en een van de buren van een 
zuster ontving de Heilige Geest. Prijs de 
Heer! We gaan door zodat er nog meer 
zielen gered kunnen worden.  
 
Poole, UK 
Juni was een drukke maand, die begon 
met de conventie in Londen. Gelukkig 
konden we allemaal gaan en we genoten 
van het weekend met goede gesprekken, 
getuigenissen, items en outreach, wat 
een fantastische manier om de maand te 
beginnen! Hierna hadden we een pick-
nick op een mooie locatie en we genoten 
van een middag met goede fellowship. 

Ruby getuigde dat ze had gebeden voor 
hun reis naar Frankrijk, nadat ze ontdek-
ten dat het gecanceld zou worden door 
problemen bij de ferry.  De volgende dag 
ontvingen ze een telefoontje dat alles 
was opgelost. In zijn getuigenis vertelde 
broeder Eugene dat hij, toen hij op een 
dieptepunt zat in zijn leven, hij naar het 
strand ging en daar uitriep tot God. Hij 
was altijd onbuigzaam, wat betreft 
spreken met een persoon met een Bijbel. 
Nadat hij het strand verliet kwam hij één 
van de broeders tegen die een Bijbel in 
zijn hand had! Eugene deed zijn best om 
hem te omzeilen, maar onze broeder was 
heel resoluut en overtuigde hem om naar 
de hal te komen. Eugene kon zien dat het 
anders was, hij luisterde naar het gesprek 
en wist toen dat de Heer zijn roep had 
beantwoord. De rest, zoals hij zegt, is 
geschiedenis. We hebben diverse keren 
in de omgeving geoutreached en op de 
laatste zaterdag van juni gingen we naar 
Winchester om daar de broeders en 

Medway, UK 

Een aantal maanden kwam er een echt-
paar uit India naar de bijeenkomsten, 
maar zij konden hun visa niet vernieuwen 
en de dag voordat zij vertrokken naar   
India, ontving Latha de Heilige Geest in 
haar laatste woensdag bijeenkomst. We 
hebben gehoord dat zij ook  hopen dat ze 
spoedig terug kunnen komen. We begon-
nen en eindigden de maand met een 
muzikale outreach, één in Hounslow en 
één in Chatham, het is fantastisch om te 
zien dat broeders en zusters het vertrou-
wen hebben om te spelen en te zingen in 
soms ’ruwe’ straten, het maakt het 
evangelie nog fijner. We hadden weer 
aardig wat bezoekers. Een jonge man, 
Cam, kwam naar een 2e bijeenkomst. We 
lieten wat samenvattingen zien van de 
Conventie in Adelaide, hij was ervan 
overtuigd dat hij gedoopt moest worden 
en ontving de woensdag erna de Heilige 
Geest. Heel kenmerkend waren de 
getuigenissen de laatste tijd: broeders en 
zusters die al jaren bij ons zijn, vertellen 
mooie dingen die maar zelden genoemd 
worden en nieuwere br. en zrs. vertellen  
bijzondere dingen over specifieke gene-
zingen, fysieke maar ook heel emotionele 
zaken die alleen God kon veranderen en 
wat Hij ook deed. We hadden onze jaar-
lijkse vermakelijke sportdag, heel leuk en 

‘s avonds een mooi concert met veel 
originele items, het is te bekijken op   
You Tube - Medway Revival Fellowship 
Livestream. De eerste vrijdag van de 
maand is de avond van Openbaringen. 
Deze keer keken we naar de eerste helft 
van hoofdstuk 9, de perfect beschreven 
opkomst van de islam. De maaltijd die we 
samen hebben als onderdeel van deze 
avonden, had deze keer geitencurry op 
het menu.  
 
Almere 
Deze maand verhuisden Wout, Priscilla 
en Elias van Dordrecht naar Almere. We 
zijn blij dat ze ons komen helpen met het 
werk van de Heer hier. Een paar mooie 
getuigenissen om te delen: een zuster 
kreeg een aanbod voor een baan, wat ze 
helemaal niet verwachtte, want ze had 
helemaal geen ervaring voor die functie. 
Ze kreeg ook de 
kans om een 
training daarvoor 
te doen omdat 
iemand anders 
zijn plaats aan 
haar afstond, wat 
normaal gespro-
ken ook niet ge-
beurt. Zelfs de 
mensen van het 
trainingscentrum 
zeiden dat er 
geen kans was op 
een plaats. Een 
jongere zuster verloor op vrijdag haar 
oorbel op school en op maandag kreeg ze 
te horen dat hij was gevonden. Een 
andere jonge zuster sloot zichzelf buiten 
na school en omdat haar hooikoorts 
erger werd, besloot ze terug te lopen 
naar school en bad ze onderweg. Tegen 
de tijd dat ze er was, was ze beter. Op de 
outreaches hoorden de mensen weer de 
waarheid en sommigen ontvingen de 

« Hearts knit together », Medway 

Latha nadat ze de HG ontving 

Na de avond outreach, Almere 
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ook de kracht van God kunnen ervaren 
en hopelijk, met het resultaat, dat zij ook 
wederom geboren.     
 
Hongarije 
Groeten uit Hongarije, waar we 5 dopen 
hadden en 3 mensen de Heilige Geest 
ontvingen. In Budapest werd tegen een 
echtpaar getuigd op een outreach en zij 
kwamen naar de bijeenkomst. Zij werden 
gedoopt, een van hen ontving meteen de 
Heilige Geest. De vrouw, Marianne, 
brengt veel tijd in het ziekenhuis door en 
verwacht vele genezingen van de Heer.  
We werden weer herinnerd aan één van 
onze zusters van jaren geleden (Erzsébet) 
die ook in en uit het ziekenhuis ging toen 
ze tot de Heer kwam, ze ontving heel veel 
genezingen voor haar vele kwalen, onder 
andere had ze niet langer een pacemaker 
nodig, die toen ook werd verwijderd.   
We verwachten voor onze nieuwe zuster 
dan ook weer wonderbare genezingen.    
Een broeder, die een goede basketbal 
speler is, brak twee delen van een 
wervel. Dit is iets wat niet vaak gebeurt. 
Omdat hij niet wist wat het probleem 
was, ging hij door met trainen en had 
fysiotherapie, ondanks de pijn. Door de 
genade van God zijn hem verdere 
problemen bespaard gebleven, inclusief 
beschadiging van de zenuwen, wat ieder 
moment had kunnen gebeuren. Het 
echte probleem werd gevonden vier 
weken nadat de beschadiging was 
gebeurd. God heeft al laten zien dat Hij 
Zijn hand heeft in de situatie en we 
bidden nu voor en verwachten een 
complete genezing. Tenslotte wil een 
zuster de Heer bedanken voor Zijn 
bescherming toen ze naar huis reed in 
een verschrikkelijke storm, toen een 

zusters uit West Londen te ontmoeten.  
Het was heel warm weer en we genoten 
van een picknick en een wandeling langs 
de rivier.. Het was fantastisch om weer 
bij te praten met onze broeders en 
zusters.  
 
Noord Londen, UK 
Een kleine update m.b.t. Ps. Martin. 
Velen van jullie weten dat hij twee jaar 
geleden de diagnose  kreeg van nier 
kanker (die ook was uitgezaaid naar de 
longen en de lever). We zijn heel dank-
baar dat broeders en zusters over de hele 
wereld voor hem bidden. Hij krijgt medi-
cijnen die bedoeld zijn om de kanker te 
stoppen, maar bij iedere controle zijn de 
doctoren echt blij dat ze kunnen melden 
dat de tumor een beetje krimpt. Bij de 
laatste controle was er weer een kleine 
vermindering te zien. De doctoren 
noemen hen hun ‘ster leerling’ want hij 
heeft steeds ‘indrukwekkende resul-
taten’. Wij weten allemaal hoe dat komt 
en geven de glorie aan God. Op een 
moment was de tumor in de nier bijna 10 
cm en nu is hij 7 cm. En natuurlijk blijven 
we bidden voor de totale genezing, 
helemaal geen tumor meer. Ondertussen 
hadden we weer een drukke maand met 
werk voor de Heer. Een fantastisch event 
was de avond “Helden en Snoodaards” 
wat echt een goede gelegenheid was om 

de Bijbel open te doen en samen veel te 
leren en ook veel te lachen.   
 
Rotterdam 
Outreaches, follow-ups, fellowship. Het 
was een maand met persoonlijke en 
gezamenlijke groei. We genoten van een 
uitgebreid bezoek van Susanne uit  
Zwitserland, zuster Cheryl kwam 
onverwacht een weekend en Pastor Ben 
en Louisa kwamen weer terug van hun 
reis naar Australië . We waren heel blij 
dat ze er weer waren, we hadden hen 
echt gemist. Een jonge broeder vertelde 
dat hij tijdens het koken, hete boter in 
zijn gezicht had gekregen. Hij prijst de 
Heer dat hij  nauwelijks iets gevoeld heeft 
en helemaal geen  littekens heeft. Een 
zuster kreeg per ongeluk kokend water 
over haar rug. Ze bad en bad en dacht 
aan de getuigenis van broeder Anthony 
die ter plekke was genezen toen er ook 
zoiets gebeurde. Ze kan nu getuigen, dat 
afgezien van een beetje roodheid, er 
geen schade is aangericht en ook 
belangrijk….ze helemaal geen pijn heeft 

gehad! We 
kunnen altijd tot 
onze Vader 
bidden. We we-
ten dat we een 
getuigenis zijn 
als mensen ons 
komen vragen 
om voor hen te 
bidden. Dat is 
deze maand een 
paar keer 
gebeurd, dus 
laten we deze 
mensen in gebed 
houden, zodat zij 

West Londen en Poole saints 

Outreach in Soltvadkért, Hongarije 

Ezau & de Clown v rechtvaardigheid, N Londen 
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moeilijke tijden (miskraam); de moeder 
van een broeder leed onder de gevolgen 
van een beroerte, maar na gebed werd ze 
snel beter; genezen van depressie en 
angstaanvallen; de relatie met de moeder 
hersteld na wederom geboren te zijn.  
We hoorden ook opbouwende korte 
gesprekken van onze broeders Ozzy, Ron 
en Miguel. Als kers op (pandan) cake, 
hadden we een speciale Bali dinner night 
met fantastische fellowship, items en 
eten…en we maakten gebruikt van de 
gelegenheid om vast afscheid te nemen 
van onze geliefde Jacob en Josephine die 
Nederland later dit jaar gaan verlaten om 
de assembly in Bali te ondersteunen.  

bliksemflits een pylon naast haar trof, de 
lamp ervan explodeerde maar haar 
gelukkig mistte.  
 
Zwitserland 
We kwamen terug van ons wat  langere 
weekend, nadat we de verschillende 
conventies hadden bezocht. Het was heel 
fijn en opbouwend. We hoorden heel 
veel wat we kunnen toepassen in onze 
dagelijkse wandel met de Heer, maar ook 
als fellowship. Broeder Gyuri uit 
Hongarije bezocht ons een weekend, we 
kijken altijd uit naar bezoek van broeders 
en zusters. We hadden een presentatie 
over Tekenen en Wonderen en broeders 
en zusters deelden een deel van hun  
getuigenis. Zuster Susanne was in een  
restaurant en ze miste twee treetjes toen 
ze de trap afliep, maat ze viel niet en 
landde gewoon op haar voeten wat 
eigenlijk niet mogelijk was. Prijs de Heer 
voor Zijn bescherming. Stephan deelde 
zijn ongelofelijke getuigenis hoe de Heer 
hem een paar jaar geleden beschermde 
toen hij een serieus hartprobleem had. 
Hij had af en toe voor langere tijd moei-
lijkheden met ademen als hij oefeningen 
deed of de trap opliep of een heuvel op. 
Hij besloot naar de dokter te gaan en het 
in ieder geval te laten nakijken. Na het 
onderzoek zag de dokter een beetje wit 
en zei hem absoluut niets meer te doen 

want hij had 8 aders, die allemaal naar 
het hart leidden en helemaal verstopt 
waren. Het was echt een grote 
bescherming van God, want normaal 
krijgen mensen met zo’n conditie een 
hartaanval of gaan dood.  Prijs de Heer! 
In wat voor situatie we ook zijn in ons 
leven, de Heer is altijd daar om ons te 
helpen, te ondersteunen en te genezen. 
We zijn heel bevoorrecht dat we in deze 
positie zijn! God bless! 
 
West Londen 
Deze maand werd een collega van zuster  
Nadia gedoopt. Ze kwam naar een 
zondag bijeenkomst en nadat ze na het 
gesprek met broeders en zusters had 
gesproken en naar hen had geluisterd, 

ontving ze de Heilige 
Geest en werd 
gedoopt. We hebben 
ook nog steeds bezoe-
kers van de conventie 
en anderen door onze 
fellowship of persoon-
lijk getuigen. Onze 
broeder Solomon 
vertelde in zijn getui-
genis hoe hij toen hij 
in 2013 wederom 
geboren was, 
ongeveer een jaar problemen had, omdat 
hij met één voet in de fellowship stond 
en met één voet in de wereld. Maar na 
zijn eerste zomercamp in Nederland 
veranderde zijn hart en gedachten en zijn 
wandel met God begon toen pas echt. Hij 
is gezegend met werk en genezingen, 
maar wat hij het meest waardeert zijn de 
geestelijke zegeningen, zijn visie en de 
verandering die God binnen in hem  laat 
plaats vinden. Hij geniet van een 
fantastisch leven met de Heer. Amen.  
We hadden een avond van Bijbel studie 
waarbij we keken naar geschriften die 
gaan over de relatie met degenen die nog 
niet gered zijn en op welke manier we 
met hen spreken als we hen het woord 
van God vertellen en de noodzaak van 
hun redding. We hadden ook een dag 
fantastische fellowship  samen met de 
Poole fellowship.   
 
Dordrecht 
17 korte getuigenissen van 17 broeders 
en zusters in één uur….het is mogelijk!  
We hadden deze maand dus een 
getuigenissen ‘marathon’. Een kleine 
selectie eruit : Een  broeder verloor zijn 
portefeuille en die werd 20 km verderop  
teruggevonden door een andere broeder; 
vrijgezet van verslavingen: roken, vloeken 
drinken, computer games; troost 
ontvangen bij het verlies van een 
dierbare; God zet altijd de juiste mensen 
op je pad als je verdrietig bent; in staat 
zijn om anderen te vergeven, door de 
Heilige Geest; meteen genezen van griep;  
het ontvangen van begrip van de Bijbel 
door de Heilige Geest; verandering van 
houding, van iemand die nooit een vaste 
baan had naar iemand die zijn baan kan 
houden en voor zijn gezin zorgen; de 
Heilige Geest geeft je de woorden als je 
het evangelie vertelt;  de broer van een 
zuster was dood verklaard na een auto 
ongeluk, maar na gebed kwam hij weer 
terug uit de dood;  God geeft vrede in 

Jakob & Josephine, Dordrecht 

Brothers who gave mini talks, Dordrecht 

UK saints in France 

West Londen 
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Getuigenissen 

Fellowship time 

Ik hoorde het evangelie in maart 2004 en op 04-04-2004 
werd ik wederom geboren. In mijn oude leven was ik ruste-
loos, zoekend naar het doel van mijn bestaan. Ik had alles 
wat ik wilde, maar toch miste er iets. Het was voor mij moei-
lijk te accepteren dat ik “gewoon leefde” totdat ik dood zou 
gaan. Ik nam de beslissing om het antwoord te zoeken. Ik zou 
de wereld rondreizen. In het eerste land dat ik bezocht 
hoorde ik het evangelie. Ik herkende het niet meteen als 
antwoord op mijn vragen, maar ik gehoorzaamde het woord 
van God. Ik bad voor de Heilige Geest en sprak in tongen. Ik 
werd onder water gedoopt, net zoals Jezus had gedaan. Toen 
realiseerde ik me dat DIT HET antwoord was op al mijn 
vragen!  Een nieuw leven begon vol met tekenen en 
wonderen (o.a.: genezing van mijn nier infectie, genezing van 
endometriosis, een gebroken vinger). Mijn leven met God is 
fantastisch, vol met avonturen. Er waren heel goede tijden en 
wat minder goede tijden, maar God is altijd daar voor mij. 
Zijn antwoord komt nooit te laat. God leert me om mezelf te 
overwinnen, een betere dienaar van Hem te zijn, een betere 
zuster voor mijn broeders en zusters, een betere vrouw voor 
mijn man en een betere moeder voor mijn kinderen. Ik dank 
God dat ik Hem in mijn leven heb, met al Zijn beloften voor 

nu en voor het eeuwige leven.   Ester, Almere, 

In maart 2001 bezocht ik 
Adelaide, omdat mijn zus 
mij had uitgenodigd.  
Ze had de vlucht voor me 
betaald, want ze wilde me 
tot de Heer brengen.  
Daar vertelde ze me dat ik 
bewijs van God kon krijgen 
dat Hij bestaat.  
Ik geloofde nooit echt in 
God, maar ik was wel erg 

benieuwd naar wat er gebeurt na de dood. Ze vertelde me 
ook dat zonder wederom geboren te zijn uit water en 
Geest, ik het koninkrijk van God niet in kon gaan.  
Ik dacht, als dit waar is heb ik echt een probleem.   
Ik wilde het goede doen voor God en werd gedoopt door 
onderdompeling en bad voor de Heilige Geest en ontving 
dat ook met het bewijs van spreken in tongen.  
Op dat moment wist ik:  God bestaat.   
De volgende dag moest ik weer terug naar Zwitserland.   
Na twee maanden werd ook mijn man wederom geboren 
en ons huwelijk, wat we al 7 jaar lang probeerden op te 
lappen, werd in één klap door God hersteld.   
De Heer heeft me na gebed genezen van een slechte nek, 
een slechte knie en uitgerekte gewrichtsbanden.   
Ik kan de Heer zeker bedanken voor dit nieuwe leven.  
Zsuzsa, Zwitserland 

relatie met God te willen hebben en 
wederom geboren te worden.  
 
Ierland 
We hadden deze maand bezoek 
van Tom O'Brian in de woensdag 
bijeenkomst. Hij gaf het gesprek:  
“De wereld is onstabiel, maar God 
roept ons op om vast te staan”. 
De Allens in Waterford waren heel 

opgetogen toen één van hun familie 
leden, Annie, op een avond de Heilige 
Geest ontving. Annie vroeg heel 
eenvoudig “vertel me over de Heilige 
Geest “ en na gebed .... ervaarde ze het 
zelf. We bezochten  onze broeders en 
zusters in Kerry en Waterford en hadden 
goede fellowship samen.  

Frankrijk 
We genoten deze maand van de 
fellowship met bezoekende broeders en 
zusters uit Engeland en Singapore. We 
deelden getuigenissen over tijden waarin 
we besloten om de dingen op Gods 
manier te doen en Heer op de eerste 
plaats te zetten en hoe Hij dat zegende. 
Een voorbeeld, broeder Dan vertelde  
ons dat, hoewel hij minder tijd besteedt 
aan training voor zijn sport, omdat hij tijd 
en energie wil sparen voor de bijeen-
komst, hij betere resultaten behaalt dan 
de anderen die alle sessies volgen die de 
coach hen vraagt te doen. Zuster Hsu Li 
vertelde dat toen haar moeder wederom 
geboren werd, zij als teenager echt de 
noodzaak nog niet kon zien om zelf ook 
de Heer te volgen. Ze kwam op bed te 
liggen met Knokkelkoorts, dat pas 

herkend werd toen het al in een kritiek 
stadium was. Nadat ze de resultaten 
zagen van de bloedtest zeiden de 
doctoren dat een bloedtransfusie de 
enige optie was, maar dat het geen 
garantie was dat ze bleef leven. Ook voor 
Hsu Li’s moeder was het een angstige 
situatie, maar ze maakte van de 
gelegenheid gebruik en zei tegen haar 
dochter dat ze God om 
genezing moest vragen, 
wat ze ook deed. De 
volgende dag waren Hsu 
Li’s bloed testenbloed op 
wonderbare wijze weer 
normaal.  Iets wat 
normaal gesproken niet 
kan in één nacht. Dit 
wonder was voor haar de 
katalysator om zelf een 

        Ian en Hsu Li in Frankrijk 

Tsjechisch  camping weekend 


