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Internet: www.revivalfellowship.nl 

 Europees Maand Verslag 
Maart 2019 

Server News,  
March 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 

Gods Woord ging weer uit 
deze maand, in Europa en 
daarbuiten. In dit verslag 
leest u ook de laatste  
update over de broeders 
en zusters in Liberia. 
 
Boven: Fellowship in 
Suriname.  
Links onder: Doop in 
Liberia. 
Rechts onder: Items in West 
Londen. 

mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl
http://www.revivalfellowship.nl/
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Editorial: Genezingen (weer?) 

Markus 9 lezen we over de gedaante- 
verandering van Jezus. In vers 5 lezen 
we : En Petrus, antwoordende zeide 
tot Jezus, Rabbi, het is goed dat wij 
hier zijn en laat ons drie tabernakelen 
maken , voor u een en voor Mozes 
een en voor Elia een.  
Hier betekent het woord ‘goed’ onder 
andere, het is goed dat we hier zijn 
zodat we ….. 
Dus, Petrus had een ‘goed’ idee… 
In tegenstelling hiermee lezen we in  
Markus 10:18:  ‘En Jezus zeide tot 
hem: Wat noemt gij Mij goed? 
Niemand is goed dan Eén, namelijk 
God’. 
Hier betekent het woord ‘goed’:  
absoluut correct, perfect en  
compleet. 
En dat is precies waar onze 
overwinningen vandaan komen.  
In Titus 1:2 lezen we: ‘… welke God, 
Die niet liegen kan, beloofd heeft vóór 
de tijden der eeuwen’. 
We weten allemaal van de ontelbare 
beloften in de Bijbel. En we weten dat 
God niet kan liegen. En we weten dat 
Hij perfect is, we WETEN…. Heel veel 
dingen.  
 
1Joh. 5:2  Hieraan kennen wij dat wij 
de kinderen Gods lief hebben, 
wanneer wij God lief hebben en Zijn 
geboden bewaren.  
1Joh. 5:15  En indien wij weten dat Hij 
ons verhoort, wat wij ook bidden, zo 
weten wij dat wij de beden verkrijgen 
die wij van Hem gebeden hebben.  
1Joh. 5:18  Wij weten dat een iegelijk 
die uit God geboren is, niet zondigt, 
maar die uit God geboren is,   
bewaart zich zelven en de boze vat 
hem niet.   
1Joh. 5:19  Wij weten dat wij uit God 
zijn en dat de gehele wereld ligt in het 
boze.  
1Joh. 5:20  Doch wij weten dat de 
Zone Gods gekomen is, en heeft ons 
het verstand gegeven, dat wij den 

waarachtige kennen en wij zijn in den 
waarachtige, namelijk in Zijn Zoon 
Jezus Christus. Deze is de waarachtige 
God en het eeuwige Leven.  
Dus, wat doen we om ons leven TEN 
VOLLE te leven?  Zoals in het boek 
Job, hoofdstuk 42, waar Job een idee 
krijgt van hoe groot God is en de 
overwinning volgt. Op dezelfde 
manier kunnen wij onze 
overwinningen pakken, door ons 
huiswerk te doen, te zijn waarde actie 
is, in de bijeenkomsten en op  con-
venties, outreaches en camps, ontdek 
en herontdek dagelijks  hoe groot 
God echt is. Wees met verwondering 
vervuld dat deze God ons Zijn Heilige 
Geest gaf om ons in staat te stellen 
deze weg van ontdekkingen verder en 
verder te gaan, tot aan het eeuwige 
leven. 
Dat is waar de 
overwinningen 
door komen. 
 
Ps. Piet Visser 

Iedere keer weer stuiten we op  
“speciale” manieren om een 
bepaalde ziekte en/of een speciaal 
probleem te overwinnen. Ik geloof 
dat vele van deze manieren, zo niet 
alle, veel te ingewikkeld zijn en ze 
schijnen niet meer of beter resultaat 
te geven dan de manier waarop we 
nu al een groot aantal jaren met deze 
zaken omgaan.  
Ik kwam pas de volgende quote 
tegen:   
“Vergroot  God in je leven en de 
problemen worden kleiner ”.  
Mijn vertaling hiervan luidt: “Hoe 
groter God wordt in je leven, hoe 
kleiner de problemen worden”. 
Een beetje zoals op de plaatjes… 

Het interessante is, dat als je op de   
“juiste” manier kijkt, (door een 
verrekijker) dan vergroot het 
probleem, maar als je op de 
“verkeerde”  manier kijkt, dan wordt 
het kleiner. En dat is precies zoals het 
is, we zijn geprogrammeerd om te 
denken dat de wereldse manier de 
juiste is, maar dat is niet waar.  
Nog een quote: “iedere oplossing die 
onszelf centraal stel, is geen echte 
oplossing”. 
Bovenstaande komt door de huidige  
wereldse opinie, dat ‘leuk’ hetzelfde 
is als ‘goed’. In de eerste verzen van  

   Gehoord van het platform 

• Als we onze fouten onder ogen zien, 
kunnen we onze fouten overwinnen.  

• Blijf werken, het is nooit tevergeefs. 

• Vasten betekent meer dan niet eten.  

• Nederigheid geeft grote beloning.  

• Wees trots op de Heer en dat je deel 
uitmaakt van Zijn werk.   

• Onze wandel is makkelijk als we 
eraan denken waarom we het doen.  

• Zwicht niet, geef niet op ! 

• Geef God de ruimte om Zijn werk te 
doen! 

• God zal het onstuitbare stoppen.  

•  Verlossing is verzekerd.  

• Denk eraan dat het in onze wandel 
niet alleen om onszelf gaat.  

• Blijf in de race, overwin de 
uitdagingen en focus op de prijs . 
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Revival in Europa 
15 dopen : 

Feven, Almere 

Aniko, Budapest 

 

 

Anita, Budapest 

Samu, Budapest Maika, Rotterdam 

Tommislav,  
Rotterdam 

Bulcsu, Budapest Niki, Budapest 

Cathy, West Londen 

2 in Engeland, 5 in Hongarije en 8 in Nederland 

Jurney 
Almere 

Stephanie 
Almere 

Elsa 
Almere 

Wassily 
Almere 
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De Revival Fellowship in: 

Ze was katholiek en hoorde op straat het 
evangelie. Ze kwam naar de fellowship en 
werd wederom geboren.  Nu is ze blij en 
wandelt met de Heer. Broeder  Ritesh gaf 
ook voor de eerste keer zijn getuigenis.  
Hij was een Hindoe maar wist eigenlijk 
nooit wat het inhield. Nadat hij wederom 
geboren was, veranderde God hem, gaf 
hem rust en genas hem van een 
gebroken hart. Ook hij is heel blij met zijn 
nieuwe leven in de Heer!  We sloten de 
maand af met een presentatie over het 
tweede deel van het boek Openbaringen.  
Er werden deze maand 6 mensen 
wederom geboren en er zullen er nog 
veel volgen dit jaar! Amen. 
 
Rotterdam 
De moeder van een broeder, die in  
Suriname woont, kreeg een beroerte.   
De broeder bad voor haar en ze was heel 
snel weer uit het ziekenhuis. Gebed kent 
geen grenzen! Een andere broeder reed 
in de mist, hij kon bijna niets zien. Toen 
hij er voor bad, maakte God de weg voor 
hem zichtbaar en behoedde hem voor 
een ongeluk. Een gezin met beperkte 
financiële middelen was gezegend met 
alles wat ze in hun nieuwe huis nodig 
hadden. Een zuster was aan het wan-
delen en zag niet dat de tram eraan 
kwam. Het was alsof ze opzij werd 
geduwd en de tram mistte maar net. Een  
manager, die erom bekend stond  hard  

Dordrecht, 
We begonnen de maand met een dinner 
night met een quiz, er waren een paar 
bezoekers. De week daarna gaven vijf 
broeders en zusters hun getuigenis op 
een avond over tekenen en wonderen. 
Een zuster vertelde hoe God er op een 
heel bijzondere manier voor zorgde dat 
zij een huis 
kreeg, er  waren 
936 mensen die 
het huis wilden, 
en zij kreeg  het. 
Een andere 
zuster was 
genezen van rug 
problemen, trauma en heeft nu rust. Een 
ander merkte dat ze was genezen van  
epilepsie nadat ze stopte met haar 
medicijnen. Ps. Piet gaf een  presentatie 
over de geschiedenis van de  R F: hoe de 
revival beweging begon, laat in de 18e 
vroeg  19e eeuw en hoe sleutel figuren 
het verschil maakten met betrekking tot 
de visie. We mogen waarderen dat we nu 
deel zijn van een fellowship waar de 
kracht van de Heilige Geest, Bijbel 
profetie en genezingen een belangrijk 
deel zijn van onze doctrine en ervaringen.   
 
Almere 
Ook wij begonnen de maand met een 
dinner night waar twee mensen 

wederom geboren werden, prijs de Heer. 
Later die maand werd de man van zuster  

Somoira (die in Suriname woont ) in  
Almere gedoopt. We werken wereldwijd 
samen! Een vrouw die al een paar 
bijeenkomsten had bezocht, besloot ook 
zich te laten dopen. Ze was in het 
verleden gedoopt en Geest vervuld, maar 
ze herkende echt het verschil van de 
waarheid en ging voor een nieuw leven!  
Na de doop ervaarde ze ook dit verschil.  

Broeder Luke 
gaf een 
presentatie 
over het boek  
Daniel. Veel 
misverstanden 
die er zijn 
m.b.t. dit 

Bijbelboek werden opgehelderd.  " Want 
God is geen God van verwarring, maar 
van vrede, gelijk in al de gemeenten der 
heiligen." 1 Cor. 14:33.  
Zuster Imogen vertelde in haar getuigenis 
hoe God haar had genezen van huiduit-
slag en pijn in haar nek, zuster Heleen 
vertelde in haar getuigenis dat ze vrede 
en geluk zocht, maar op de verkeerde 
plaatsen. Drugsgebruik verhardde haar 
en zorgde voor problemen thuis. Toen ze 
in de wereld geen antwoorden vond 
luisterde ze naar God en werd wederom 
geboren. Haar leven veranderde totaal, 
God genas haar van haar drugsverslaving 
en van migraine en van nog veel meer.  
We hadden een zaterdag outreach in 
Amsterdam en in Almere. Een 
vrouw kwam door deze outreach 
en werd gedoopt. Diezelfde avond 
sprak Ps. René over: wie we zijn en 
wat de RF is, wat doen we en wat 
willen we bereiken en op welke 
basis. We genoten van een 
weekend van gezamenlijk bidden 
en vasten, dat werd afgesloten in  
Rotterdam en leerden om God 
groot te maken in ons leven en 
niet onze problemen. Zuster Lydia 
deelde haar getuigenis voor de 
eerste keer sinds ze in de Heer is. 

Gecombineerde activiteit in Rotterdam 

Dinner night & items, Rotterdam 

Dinner night, Dordrecht 

Almere 



 

Mark 16:15-20  John 3: 1-8  Acts 2: 38  www.revivalfellowship.nl March 2019 Page 5 of 8 

 

 

De Revival Fellowship in: 

onze fouten onder ogen zien, kunnen we 
die overwinnen en daar van bevrijd zijn;  
We moeten aan het werk blijven, het is 
nooit tevergeefs. We bedanken Nigel uit 
Hongarije voor een verrassingsbezoek op 
zondag. We hadden een vruchtbare dag 
in de hal, met schilderen, opruimen en 
schoonmaken, het was fijn om samen te 
werken en fellowship te hebben. Op de 
avond van korte gesprekken, hoorden we 
2 inspireerde gesprekken van 2 jonge 
broeders. Een was een bemoediging om 
elkaar aan te moedigen om in de race te 
blijven en voor de prijs te gaan en de 
andere ging over volgen in Jezus’ voet-
stappen en altijd bezig te zijn met het 
werk van de Heer. We genoten van een  
dinner night met een Grieks thema, ook 
de familie Mackenzie was er en Martin en 
Emma Gladdish. Met items, een quiz en 
een wedstrijd met Griekse beelden was 
het een avond met veel plezier. Het was 
ook fantastisch om een bezoeker te 
hebben die regelmatig meeluistert op 
ons YouTube live stream channel.  
We sloten de maand af met een flinke 
wandeling op het platteland.  
 
Liverpool, UK 
We begonnen de maand met een klusjes 
dag in de hal en konden tussendoor ook 
outreachen. Er waren op de achtergrond  
choruses te horen en we hadden een 
gezamenlijke lunch en we konden voor 
de hal met enkele mensen spreken.   
Pastor Steve kwam op een woensdag 
avond om ons te ondersteunen, dat was 

en onredelijk te zijn, kwam op de afdeling 
van een zuster werken. Ze bad voor de 
situatie en sinds de manager op deze 
afdeling werkt, is hij kalm en tevreden.   

Noord Londen 
We hadden een avond met workshops 
met diverse onderwerpen zoals: de 
geestelijke gaven, het avondmaal, 
profetie en ieders bijdrage aan de 
toekomst van onze fellowship. Ook 
hadden we een leuke quiz avond, waar 
iedereen aan mee deed.  Aan het eind 
van de maand hadden we : de smaak van 
het Middellandse Zee gebied. Wat 
inhield: vier heerlijke gesprekken, die de 
Bijbel verbonden  aan het Middellandse 
Zee gebied en natuurlijk het onvermijde-
lijke buffet in de stijl van de Middellandse 
Zee. Onze outreaches dragen vrucht en 
houden onze zwaarden scherp.  
 

West Londen 
We hadden deze maand twee dopen en 
beide  personen ontvingen de Heilige 
Geest. Onze nieuwe broeder Samuel 
kwam al een paar maanden naar bijeen-
komsten en fellowship activiteiten toen 
hij op een zondag besloot zich te laten 

dopen, nadat hij de Heilige Geest had 
ontvangen. Hij is heel blij. Onze zuster 
Mavis bracht op een zondag een vriendin 
van haar zoon mee, Cathy. Cathy ontving 
de Heilige Geest in de bidlijn en werd 
dezelfde dag gedoopt. We hebben 
gehoord van een aantal zegeningen die 
God gedaan heeft in de levens van onze 
nieuwe broeder en zuster.  Onze zuster  
Gladys getuigde ervan hoe God haar 

enorm zegende op 
haar werk toen  ze 
een audit (controle 
van een organisatie)  
had waar ze nog niet 
klaar voor was, want 
ze had het benodig-
de papierwerk nog 
niet gedaan: van de 
ongeveer 500 leve-
ranciers had ze er 
nog maar 3 gedaan! 
Op die maandag had 
ze gebeden op haar werk en zei: Heer ik 
heb geen tijd gehad om iets te doen, 
geeft u a.u.b. het beste antwoord. Om 3 
uur ‘s middags had ze nog steeds de 
auditor niet gezien en om 3.50 uur werd 
haar verteld dat de auditor klaar was met 
zijn werk en dat hij niet terug kwam, zij 
werd dus niet gecontroleerd!   
Onze broeder Patrick vertelde over een 
genezing die hij kreeg toen hij op zijn 
werk iets in zijn oog kreeg. Ze konden het 
er niet uit krijgen en terwijl hij wachtte 
op de eerste hulp, ging hij samen met 
anderen bidden en voordat de zuster 
naar hem had kunnen kijken knipperde 
hij met zijn ogen en was genezen. Een 
broeder die er van werd beschuldigd dat 
hij op het werk een overtreding had 
begaan, werd naar een onpartijdig 
persoon gebracht om de zaken die tegen 
hem ingebracht waren te bespreken.  
De uitkomst was dat er niets tegen hem 
kon worden ingebracht en alle 
beschuldigingen gingen van tafel en er 
werd geen verdere actie ondernomen.  
Een zuster die vergeten had een oven-
want te pakken, greep met blote handen 

een heel hete grill uit de oven, ze 
had geen brandblaren, geen rode 
plekken of pijn!  
Een van onze activiteiten deze 
maand was een sport avond  
waarop we veel plezier hadden en 
daarna genoten van pizza’s.  
 
Medway, UK 
Het eerste weekend hadden we 

samen met de broeders en 
zusters in Ierland bidden en 
vasten. We werden 
aangemoedigd in de 
gesprekken om God op de 
eerste plaats te zetten, want 
alleen dan kunnen we 
gedisciplineerd worden en 
echte discipelen zijn; Als we 

Greek statue competition, Medway 

Liverpool 

Sportavond  West Londen 

Dinner night, Rotterdam 
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De Revival Fellowship in: 

Het eerste was een bidden en vasten 
waar we heel bemoedigende gesprekken 
hoorden over vier verschillende 
onderwerpen:  
• Kennis die de kinderen vergaren als zij 

opgroeien in de Heer, zorgt er niet voor 
dat zij de Heer gaan liefhebben.  

• Het belang van eenheid.  
• Outreaching - de Heer is met jou als je 

het evangelie aan mensen wil vertellen.  
• Ken je Bijbel! - Waarom is het belangrijk 

om de Bijbel te kennen?   
 
Poole 
We hadden een goede maand met veel  
fellowship en uitgaan met het Woord. 
We begonnen de maand met bidden en 
vasten met als thema “standvastig zijn”. 
We hadden een goede tijd van gebed en 
luisterden naar enkele inspirerende 
gesprekken van  Ps. Graham en een paar 
van onze broeders. Gevolgd door 
outreaches in twee lokale stadjes waar 
tegen veel mensen werd gesproken.   
‘s Avonds hadden we een interessante 
presentatie over “de Koningen van het 
Oosten”. We hoorden dat de relatie 
tussen Rusland en China (Sino-Russia) 
sinds 1991 steeds sterker is geworden en 
dat het de weg vrij maakt voor Rusland 
en zijn bondgenoten om de profetie te 
vervullen. We genoten ook van een 
avond met Bijbel studie, wat ons een 
interessante en informatieve reis  bracht 
door het Oude en het Nieuwe Testament. 
Ps. Jim ging hier later op door met een 
gesprek over de koningen van Israël, 
zodat we bekend werden met de  
chronologie van de twee koninkrijken.    
We hadden een Thaise dinner night en 
weer een interessante presentatie over  
het thema  “Israël/Jacob dwelling alone”. 
Onze donderdag avond outreach was 
vruchtbaar. Veel mensen stopten om  
praten of namen een uitnodiging mee.  
We kijken ernaar uit om bezoekers te 
zien in de bijeenkomst.   
 

fantastisch.  Op zaterdag hadden we een 
kindermiddag, 3 volwassenen hoorden 
het evangelie. We hadden een skype 
avond met Frankrijk. We deelden getuige
-nissen, items en gesprekken. Het was 
heel leuk om onze Franse broeders en 
zusters te zien. We hadden een avond 
waarop we psalmen, hymnes en andere 
geestelijke liederen zongen. We leerden 
wat nieuwe en poetsten de oude op. Het 

is altijd goed om de Heer te prijzen! We 
besloten de maand met een avond over 
genezing. We waren via Skype met 
Hongarije verbonden en hoorden 
getuigenissen over genezing van Ps. Olda 
uit Tsjechië, van Jana en van Gosia.  
Ps. Olda was op wonderbaarlijke wijze 
genezen van Hepatitis!  Prijs de Heer.  
 
Hongarije 
Groeten uit Hongarije, waar 5 mensen 
werden gedoopt. Eén van hen had tot de 
Heer uitgeroepen omdat alles in zijn 
leven uiteen viel en hij vroeg de Heer om 
hem de weg te wijzen. Toen moest hij 
onverwacht ergens 
naar toe en op 
weg daarheen 
ontmoette hij een 
broeder die tegen 
hem getuigde. Hij 
was verbaasd dat 
het antwoord zo 
snel na zijn gebed 
kwam. Hij kwam 
naar een bijeen-
komst, werd 
gedoopt en ont-
ving meteen de 
Heilige Geest. Alle  
kwesties werden 

meteen ten goede veranderd en hij prijst 
en dankt God voor het beantwoorden 
van zijn gebed. Een zuster kreeg een 
baan waardoor zij meer voor de Heer kan 
doen en ook voldoende middelen heeft 
om naar de camps te gaan. We genoten 
van een avond met Bijbel studie en we 
waren blij dat broeder  Michael en zuster  
Emma over waren uit Australië evenals  
Benji uit Engeland. We hadden bezoekers 
deze maand en Stephan en Zsuzsa uit 
Zwitserland kwamen een weekend. We 
hadden een avond over het huwelijk en 
hoorden dat de Heer alle situaties kan 
herstellen. We hadden ook een outreach 
weekend waarin veel mensen uit gingen, 
verspreid over een periode van 8 uur, om 
het goede nieuws te verspreiden. We 
hadden een avond met ps. Olda en Eva, 
we hoorden zijn getuigenis hoe hij was 
genezen van een gebroken nek en van  
Hepatitus C, en ook twee getuigenissen 
uit Liverpool. De jongeren hielden een 
weekend van bidden en vasten, de 
broeders gaven opbouwende gesprekken 
op de vrijdagavond en de zaterdag-
morgen, gevolgd door een  outreach. 
Jonge broeders in de Hongaarse fellow-
ship nemen nu de verantwoording op 
zich om evenementen te organiseren 
waardoor zij meer kunnen leren over de 
Heer en daardoor een sterker deel 
kunnen worden van de  fellowship.      

Youngies, Hungary 

Wachtend op een doop, Hongarije  

Werken in de hal, Liverpool 
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De Revival Fellowship in: 
 
Ierland 
Maart was een drukke maand. 
Gedurende de maand hadden 
we diverse bezoeken van 
broeders en zusters; Zoltan uit 
Hongarije, omdat hij daar was 
voor een zakelijke vergadering 
en Ola van de Poole Assembly, 
hij was op familie bezoek hier.  
Broeder Ola bracht iemand mee 
naar de woensdag bijeenkomst.   
Sinds januari zijn we verhuisd 
naar een andere locatie voor de 
bijeenkomsten, het ligt dicht bij 
het centrum. Het is beter toe-
gankelijk en ligt in een multi- 
cultureel district. We hebben 
iedere week outreaches in de omgeving 

en krijgen al wat bekendheid. We hadden 
deze maand St Patrick’s day, dus hadden 
we een Bijbel quiz geleid door Paddy en 
we deden wat items gebaseerd op Ierse 
liederen en gedichten. Het was voor 
iedereen een leuke avond. We hebben op 

het ogenblik ook een doorgaand gebeds- 
rooster, want er zijn een aantal 
genezingen nodig in onze assembly.  
 
Frankrijk 
We hadden  heel opbouwende Skype 
avonden met broeders en zusters in 
Liverpool en  Yorkshire. Broeder Grutter 
deelde voor het eerst zijn getuigenis in de 

zondag bijeenkomst en vertelde ons dat 
hij, sinds hij in januari is gedoopt en de 

Heilige Geest heeft 
ontvangen, geen last 
meer heeft gehad van de 
nachtmerries waar hij 
daarvoor onder leed.  
Zuster Marie had  een 
geweldige zegening op 
haar werk: haar werk-
gever had haar een vast 
contract beloofd en daar 
dankte ze de Heer voor. 
Maar de dag voor het 

contract getekend zou worden, 
veranderde haar baas van gedachten en 
bood haar een ander contract aan, wat 
niet helemaal wettig was. Marie was heel 
erg teleurgesteld.  Ze bad ervoor en 
besloot haar baan op te zeggen, liever 
dan dat slechte contract te tekenen. 
Maar de accountant had een vergissing 
gemaakt en de wensen van de werkgever 
niet goed begrepen — hij maakte een 
vast contract voor  Marie, helemaal 
legaal, met alle voordelen die haar baas 
in eerste instantie 
ook had beloofd. 
Natuurlijk tekende 
ze dat! Het was een 
goede les, ook als 
het verkeerd gaat, 
zorgt God voor Zijn 
kinderen.  
 
Zwitserland 
We begonnen de 
maand met een  
Skype bijeenkomst 
met broeders en 
zusters van onze  
Elizabeth assembly 
in Adelaide. We 
deelden getuigenissen en geschriften die 

Paddy the Quiz Master, Dublin 

Skype with Elizabeth, Switzerland 

Saturday outreach, France 

Broeder Zoltan, Dublin Broeder Ola, Dublin 

verdeeld waren in diverse onderwerpen, 
genezing, verdrukkingen of voorzieningen 
en we zongen samen chorusses. Het was 
een mooie bijeenkomst en we genoten er 
allemaal van. Later die maand hadden we 
een avond waarop we geschriften uit het 
boek Spreuken deelden. Gods wijsheid is 
eeuwig en in Spreuken staat veel wijsheid  
die we in ons dagelijks leven kunnen 
gebruiken in onze wandel met de Heer!  
Stephan en Zsuzsa gingen naar Budapest 
voor een lang weekend om de fellowship 
daar te ondersteunen, want Ps. Chris en 
family  waren in Australië. Ze hadden een 
goede tijd daar en brachten weer 
opbouwende verhalen mee terug.  
Aan het eind van de maand hadden we 
bidden en vasten, zoals altijd  samen met 
de fellowships  in Nederland. Het ging 
voornamelijk over één zijn in het lichaam 
van Christus, want we hebben elkaar 
nodig, net zoals het natuurlijke lichaam 
ook alle delen nodig heeft, we moeten de 
onderlinge bijeenkomsten niet nalaten 
want dan missen we veel. Het was een 
opbouwend weekend, praise the Lord. 
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Getuigenissen 

Fellowship time 

Ik dacht dat ik God kende. Ik 
geloofde in Hem, maar ik 
begreep er niets van. Na vele 
jaren viel mijn huwelijk uiteen 
en ik was erg teleurgesteld.  
Ik wilde graag iemand anders 
vinden, maar dat was geen 
succes. Ik wist niet hoe ik door 
moest gaan met mijn leven – ik 

was bedroefd en verward. Toen keerde ik mij voor het 
eerst tot de Heer, knielde neer en vroeg het Hem. God 
deed een wonder, want 14 dagen later ontving ik een 
uitnodiging van de Revival Fellowship op een interes-
sante manier – ik was op zoek naar een winkel op een 
plaats waarvan ik wist dat die winkel daar niet was.  
Ik wilde stoppen met roken, maar dat werkte niet en ik 
had hoge bloeddruk van de stress. Ik ging naar een 
bijeenkomst van de Fellowship en werd meteen 
gedoopt door volledige onderdompeling. Twee dagen 
later ontving ik de Heilige Geest en sprak in tongen. Ik 
wist dat dit de nieuwe start was in mijn leven. Enkele 
dagen later, na een gebed in tongen, stopte ik met 
roken. Mijn hoge bloeddruk verdween, want God gaf 
me vrede en blijdschap. Toen mijn ouders de 
verandering zagen in mij, begonnen ze ook een nieuw 
leven met God en Hij vervulde hen ook met de Heilige 
Geest. Nu weet ik hoe ik door moet gaan met mijn 
leven en ik dank de Heer daarvoor.      Honza, Tsjechië   

Ik kwam in 1994 tot de Heer. 
Daarvoor geloofde ik niet in God.  
Ik dacht dat mensen die in God 
geloofden niet wisten hoe ze 
moesten leven en daar hulp bij 
nodig hadden.   
Ik hoorde het evangelie toen oude 
vrienden tegen mijn ouders en  
mijn zuster getuigden. Tot mijn 

verbazing vond ik het heel interessant. Een paar maanden 
later zag ik voor mijn ogen dat vier mensen de Heilige 
Geest ontvingen in onze flat.  
Ik besloot dat ik mij de volgende zondag zou laten dopen. 
Twee maanden later ontving ik ook de Heilige Geest, met 
het bewijs van spreken in tongen.  
Ik zie dat God werkt in mijn leven. Hij hielp me door mijn 
eindexamen heen. Ik heb ook een grote bescherming 
ervaren bij een ongeluk. Toen op mijn werk een 300kg 
zware ijzeren tafel op mijn rug viel, dachten mijn collega’s 
dat ik dood was, maar ik had alleen een schram op mijn 
borst. Een andere keer raakte een auto mijn fiets met  
90km/uur, maar mijn fiets bewoog niet en ik kon gewoon 
door rijden. Ik had helemaal niets, maar de spiegel van de 
auto was gebroken.  
Ik ben getrouwd en heb twee gezonde kinderen.  
Het is een groot voorrecht om kinderen op te voeden in 
Gods wijsheid en waarheid. Amen! 
Tomasz, Tsjechië  

De Revival Fellowship in: Liberia 

Hij schreef:   
Vorige week reisde ik naar de Gbarnga 
fellowship om te helpen met het werk van 
de Heer, we hadden drie dopen in Police 
Academy en zij ontvingen allemaal de Hei-
lige Geest met het bewijs van spreken in 
tongen. De fellowship groeit langzaam en 
de broeders en zusters zijn blij in de Heer, 
ondanks de uitdagingen. De Heer is ge-
trouw en helpt ons. Er zijn wat uitdagin-
gen in Police Academy met betrekking tot 
de hal, we hebben de lokale stenen kun-
nen bevestigen en de muur is gelegd, 
maar nu regent het en de striemende re-
gen vreet de lokale steen weg. We bidden 
tot God om ons te helpen om cement en 
zand te krijgen om de muur te verstevigen 
voor de regen onze inspanningen te niet 
doet. God bless. 
 

Broeder Jude Nwachukwu leidt het werk in Liberia, waar de broeders 
en zusters ook te maken hadden met de uitbraak van het  Ebola virus.  


