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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 
Mei 2019 

Server News,  
March 2019 
All the talks, songs and 
other items from the both 
conventions 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 

Summer Camps 
Holland: July 27th—August 3rd 2019 
Contact: paul.van.wijnen@revivalfellowship.nl 
England: August 10th—17th 2019 
Contact: carol.williams1@hotmail.co.uk 
 
French Outreach, Angers, September 12—15 
Contact: assembleedurenouveau@gmail.com 
Czech camp, October 25-28 
Contact:  trf.trutnov@gmail.com 
Irish camp, October 23-27 
Contact: anthonyb.trf@gmail.com 

Voor de Europese Conventie 
waren we eind mei te gast in 
West London. 
We waren samen met broeders  
en zusters overal vandaan om te 
luisteren naar het Woord, uit te 
gaan met het evangelie en om 
samen fellowship te hebben.  
In Rotterdam was ook een 
plaatselijke conventie en ook 
daar werden mensen wederom 
geboren.  
 
Links boven/onder: West  Londen 
Rechts: Rotterdam 

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

dat, wat mensen ook denken dat hun 
probleem is voor dat ze wederom 
geboren zijn, het begin van de oplossing 
is om eerst een zoon of dochter te 
worden van God. Als die stap is gezet 
worden veel dingen mogelijk die daar-
voor onmogelijk waren. Echter, mensen 
die wederom geboren zijn, zijn niet 
immuun voor de invloeden van deze 
wereld. Zij kunnen ook depressief 
worden, bang zijn en zorgen hebben.  
  

Als we luisteren naar het eenvoudige 
principe dat voorkomen beter is dan 
genezen, kunnen we ons houden aan 
eenvoudige dingen om gezond te blijven. 
(Filippenzen 4:8 en Efez. 6:13-18) 
Maar ook dan kunnen bepaalde zaken 
ons soms te veel worden. Iemand zegt 
iets tegen ons en dat kan zich in  
“ons hoofd vastzetten.”  
Ook hier is voorkomen beter dan 
genezen, we moeten goed kijken met wie 
we contact hebben en met wie niet.  
Soms moeten we enkele van onze 
contacten  “ontvrienden ” en nieuwe 
maken. Maar als we in conflict komen, 
hoe gaan we het oplossen? Eerst moeten 
we het verschil weten tussen sympathie 
en empathie. We kunnen verlangen naar 
sympathie, maar op lange termijn zal het 
niet echt helpen. Empathie is soms wat 
confronterend, maar misschien hebben 
we dat nodig. We lezen in Spr. 27:5   
“Openbare bestraffing is beter dan 
verborgen liefde ”. 
Wat we misschien ervaren als een 
“bestraffing” is in werkelijkheid  een  
“aansporing”. (2Tim 4:2)Tenslotte, 
verstop je niet in je kamer, open de 
gordijnen en laat de zon binnenkomen. 
Het is misschien moeilijk, maar door deze 
moeilijke beslissing te nemen kom je 
weer op de weg naar herstel. In Mark. 
9:17-24 lezen we het verhaal van een 
man die zijn zoon bracht voor genezing. 
Vers 24 is een klassieker: “…Ik geloof 
Heere, kom mijn  ongelovigheid te hulp”. 
Deze man geloofde maar kon nog niet 
echt zien dat de jongen genezen was. Zijn 
verbeelding was er nog niet klaar voor.  
Dit laatste stukje, de genezing zien als 
voltooid, dat is waar we soms problemen 
mee hebben. Hebr. 11:1 Geloof maakt 
zichtbaar wat nog niet zichtbaar is.  
(mijn  interpretatie) 
Dus, laten we het niet te gecompliceerd 
maken, werk aan je geloof. 
  

Sprekend met iemand die ook het nodige 
had meegemaakt, dacht ik eraan dat we  

vaak niet weten hoe we onszelf moeten 
zien. Ben je de echtgenoot van …, of de 
vrouw van …, of de moeder van …? Wie 
ben je?  Wat laat zien wie je bent? 
Jezus werd geïdentificeerd als de zoon 
van de timmerman (Matt. 13:55 / Mark. 
6:3) maar in werkelijkheid en boven alles 
was Hij de zoon van God.  
Hetzelfde geldt voor ons, want nadat we 
wederom geboren waren, zijn we 
allereerst  een kind van God. Zullen we 
dat ooit ten volle beseffen en geloven?  
Tenslotte, iedere overwinning, genezing 
of wat dan ook begint met begrijpen en 
onze nieuwe identiteit in stand houden.   
Identificeren we onszelf als een ziek, 
depressief, terneergeslagen persoon, of  
wordt onze identiteit gedefinieerd door 
de geschriften die ons vertellen wie we 
zijn, nu we een zoon of dochter zijn van 
de allerhoogste God. We moeten onze 
identiteit bewaken, want de wereld in 
het algemeen, wil ons aan het twijfelen 
maken. Dus : 2Tim.1:7 want God heeft 
ons niet gegeven 
een geest der 
vreesachtigheid, 
maar der kracht 
en der liefde en 
der gematigdheid.      
 
Ps Pieter Visser 

De Bijbel voorspelde: 
2 Tim. 3:1 En weet dit, dat in de laatste 
dagen ontstaan zullen zware tijden.  
 

Amplified Bijbel: 
2 Tim. 3:1 Maar begrijp dit, dat er in de 
laatste dagen gevaarlijke/risicovolle 
tijden zullen komen van grote stress en 
moeilijkheden, moeilijk om mee om te 
gaan en zwaar om te dragen.  
 

Dus, waarom zou dat zijn? De volgende 
verzen geven het antwoord: 
2Tim. 3:2 Want de mensen zullen zijn 
liefhebbers van zichzelven, geldgierig, 
laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den 
ouders ongehoorzaam, ondankbaar, 
onheilig; Enz. lees de rest zelf.  
  

In de medische wereld is het algemeen 
erkend dat depressie vooral iets is van de 
21e eeuw.  
En weer, waarom zou dat zijn? De basis 
behoeften van de mens zijn: nodig zijn, 
geliefd zijn, ergens bij horen. Dat kan 
alleen maar gebeuren door persoonlijk 
contact en interactie. Tegenwoordig 
wordt dit vaak vervangen door korte 
digitale berichten. Dat is de zogenaamde 
sociale media. Het resultaat hiervan is 
dat mensen verwoed op zoek gaan naar 
meer en meer contacten (Likes?) en dat 
vervult niet deze basis behoeften.  
De zoektocht moet steeds sneller gaan, 
meer, meer! Het is als onder de douche 
staan maar niet nat worden. Uiteindelijk 
resulteert het in onder de brandslang 
staan op volle sterkte en nog steeds niet 
nat worden. Dan lopen mensen tegen 
een muur op en storten in.  
  

Er zijn veel getuigenissen in onze  
fellowship van mensen die zoiets hebben 
overwonnen. De meeste zijn van mensen 
die, nadat ze het evangelie van Gods 
koninkrijk hebben gehoord, zich hebben 
laten dopen en de Heilige Geest hebben 
ontvangen en natuurlijk de mogelijkheid 
om contact te hebben met God door de 
taal die God heeft gegeven, het bidden in 
tongen. (Joh. 3:1-8/Joh. 4:24/Hand. 
2:4,38 enz.) 
Over het algemeen kunnen we zeggen 

   Gehoord van het platform 

• Weet je dat we bij de CIA horen?  
Christenen in Actie.  

• Je kan geen Revival hebben zonder  
Fellowship en je kan geen  
Fellowship hebben zonder Eenheid.  

• Zonder geboorte is er geen leven.  

• Geloven zonder actie brengt niets 
goeds voort.  

• Leef je of blijf je alleen in leven? 

• God is geen man dat Hij zou liegen, 
Hij houdt Zijn beloften van vrede, 
begrip en Zijn kracht.  

• Als iemand anders jouw 
gebedsleven had, zou hij het halen 
op de dag van Jezus wederkomst?   

• “Double check” jouw positie met de   
Heer.  

• “Gelegenheid” pak de kans - laat 
het niet voorbij gaan: “Status Quo” 
dat is niet voor ons, wij moeten 
vooruit  blijven gaan.  
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Zsuzsa, Hungary 

Feri, Hungary West Londen 

West Londen 

Charlie, Poole 

Rosa, North London 

Peter, N. Londen 

Da

Sian N.Londen 

 Revival in Europa 

Dopen in de maand mei:  
6 in Nederland, 8 in UK, 1 in Ierland, 1 in Hongarije 

West Londen West Londen West Londen 

Dordrecht Giovanni, Dordrecht Dordrecht 

Kristov, Dordrecht Peter, Hongarije Jason, Ierland 

Lili, Liverpool 

Alex, Rotterdam Conv. Roemer, Rotterdam Conv. 

Handelingen 10 : 48 
« En hij beval dat zij zouden gedoopt worden in de aam des Heeren. » 
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Europese Conventie in West Londen 

Onze Europese Conventie in Londen was 
het hoogtepunt van de maand. Er is met 
veel liefde aan de voorbereidingen 
gewerkt en het was een groot succes.  
We hadden meer dan 24 bezoekers,  
5 dopen en een mevrouw die de Heilige 
Geest ontving tijdens een outreach op 
straat. De vrouw waar we de locatie van 
huren, kwam even gedag zeggen en bleef 
toen de hele dag!  
Dank aan allen die kwamen!  
We hoorden over wonderen genezingen: 
een broeder was genezen van een bloed-
prop in zijn longen; een zuster was gene-
zen van kanker toen ze in de wacht-
kamer zat; een zuster ontving de rust, die 
alle verstand te boven gaat, na het 
overlijden van haar moeder; na een 
moeilijk leven is een broeder nu gelukkig 
getrouwd en heeft 3 kinderen.  
God zorgt overal voor.  
In de gesprekken hoorden we over de 
spoedige wederkomst en dat we klaar 
moeten zijn, leven zoals het bedoeld is   
en voorbereid zijn op het eeuwige leven.  
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De Revival Fellowship in: 

vervuld. Hij kwam naar Noord Londen 
nadat hij ons op internet had gevonden. 
Hij heeft kortgeleden besloten zich 
opnieuw te laten dopen. Het was een 
heel bijzondere maand voor Peter en 
voor ons allemaal, want we konden zijn 
vrouw Natalie en hun drie kleine 
dochters verwelkomen, die bij hem 
konden komen wonen. Bij Vince (links op 
de foto onder), al zoveel jaren een 
getrouwe broeder, was kort geleden een 
sterk vermoeden gerezen dat hij 
prostaatkanker had. Hij vertelde de 

dokters dat we voor hem baden. Toen hij 
terug ging voor de uitslag van de biopsie, 
zeiden ze tegen hem ‘het heeft gewerkt’. 
Hij kreeg groen licht, alles was goed. 
Vince ging een paar jaar geleden bijna 
dood aan een allergische reactie op 
penicilline. Hij zei toen tegen God dat hij 
klaar was om te gaan slapen, maar hij 
had een gezin en nog veel werk te doen 
voor de Heer. Dat heeft hij nog steeds! 
Ondanks alles konden we ook nog tijd 
maken voor fellowship activiteiten. Onze 
avond met tekenen en wonderen was 
heel bemoedigend. Het is altijd goed om 
te herinneren dat we genezingen horen 
van over de hele wereld, maar we 
hebben er ook heel veel die hier bij ons 
gebeuren. Er werden twee mensen 
gedoopt  deze maand.  
 

Dordrecht 
Prijs de Heer, een vruchtbare maand met 
vier dopen! We hadden een muziek 
avond met aardig wat bezoekers; buren, 
vrienden en mensen van de outreach.  
Een anderen activiteit deze maand was 
het “getuigenissen spel”. In groepjes 
beantwoordden we vragen om elkaars 
getuigenis beter te leren kennen, b.v.: 
hoe reageerde je toen je het evangelie 
voor het eerst hoorde of deel een getui-
genis van een genezing. Een zuster vertel-
de dat zij voor ze tot de Heer kwam door 
vier verschillende mensen op vier 
verschillende locaties was aangesproken. 
God is echt geduldig met ons! Een 
broeder vertelde hoe de Heer zijn hart 
had genezen, i.p.v. zijn eigen plezier 
najagen, heeft hij nu  vreugde in het 
dienen van de Heer en anderen. Michel 
en Bianca brachten een bezoek aan Antti 
en Stiina in Finland en hadden daar een 
heel opbouwende tijd met elkaar.    
 
Almere 
We deden deze maand iets nieuws: onze 
volgende generatie verzorgde een hele 
avond met items en een kort spel voor 
allemaal. Het was fantastisch om te zien 
dat ze ook een maaltijd klaarmaakten. 
Niké vertelde in haar getuigenis dat ze 
was genezen van een nierziekte toen ze 
was geboren. Ze realiseert zich dat ze 
nadat ze is wederom geboren voor iedere 
situatie met God kan communiceren door 
gebed. Ze is ook genezen van haar aller-
gie voor muggenbeten en van gordelroos. 
Ze heeft ook tegen veel klasgenoten 
kunnen getuigen en ze is heel blij dat ze 
in de Heer is en dat ze dingen kan ver-
wachten, want ze weet dat God gebed 
beantwoordt. Ron en Ashley waren een 
weekend in Almere. Ashley vertelde in 
haar getuigenis dat ze heel blij is om op 
jongere leeftijd al getrouwd te zijn en 
samen de Heer op de eerste plaats te 

hebben, daarom gaat 
het goed. Ze is genezen 
van depressie en ze is 
echt heel blij dat God 
ons nooit in de steek 
laat. We waren ook 
heel blij dat Yasmine 
uit Zwitserland voor en 
na de conventie een 
poosje bij ons was.  
Zij was 7 toen ze voor 
het eerst het evangelie 
hoorde, maar ze 
begreep er toen nog 
niet veel van. Toch 
maakte het grote indruk op haar. Toen ze 
15 jaar was realiseerde ze zich dat God in 
de traditionele kerken niet aanwezig is. 
Nadat ze wederom geboren was mocht 
ze niet naar de bijeenkomsten gaan, 
maar toen ze 18 werd is ze bij een 
broeder en zuster gaan wonen, dat was 
een grote zegen voor haar, om in een 
geestelijke omgeving te zijn.   
 
Rotterdam 
Genezing van een gezwollen, pijnlijke 
arm in de bidlijn, een broeder werd 
genezen van koorts, een 
nieuwe zuster kwam 
naar de bijeenkomst 
ondanks dat ze zich ziek 
voelde en aan het eind 
van de bijeenkomst was 
ze heel blij omdat ze 
genezen was.  Dit zijn 
slechts een paar dingen 
die onze hemelse Vader 
voor ons heeft gedaan 
deze maand. We kwa-
men ook met ons ver-
driet bij Hem toen we hoorden dat Pastor 
William was overleden. We houden zijn 
familie en de fellowship in onze gebeden. 
We hadden de conventie hier in de hal en 

een paar van ons gingen 
naar Londen. 
Outreachen & 
fellowship = de perfecte 
combinatie. Laten we 
uitgaan en de verloren 
zielen zoeken en 
redden.  
 
Noord Londen 
Onze broeder Peter 
(rechts op de foto in 
Wealdstone) kwam 
naar de UK vanuit  
Ukraine, hij was al 
gedoopt en Geest 

Getuigenissen spel, Dordrecht 

Outreach  in Rotterdam 

Outreachen in Wealdstone 
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De Revival Fellowship in: 

laire uitzichten op de kustlijn van  Dorset.  
We outreachten ook in het plaatsje  
Boscombe, en verspreidden het Woord 
ook daar en we hopen dat iemand  de 
kans aanpakt en  “komt en ziet ”. 
 
Ierland 
We zijn deze maand doorgegaan met 
outreachen in de omgeving van de hal. 
Een paar van ons zijn naar  Kerry geweest 
om Ed & Lisa te bezoeken.  Ed’s broer 
Jason was bij hen op bezoek, we vertel-
den hem het evangelie en hij werd ge-
doopt, prijs de Heer. We ontmoetten Ben 
& Renae Lee uit Ballarat ook in Kerry en 
zij reisden met ons mee terug. We had-
den een fantastisch weekend met veel 
fellowship. We hadden een gezamenlijk 
bidden en vasten met Medway, het  
thema was Job 32: 8—een interessant 
onderwerp wat  goede gedachten naar 
voren bracht!  We hadden bezoek van 
zuster Ladka uit Adelaide. Ze vertelde in 
haar getuigenis hoe ze leed aan een 
plotseling ontstaan  slagadergezwel in de 
hersenen; ze had er aan dood kunnen 
gaan of ernstige verschijnselen aan 
overhouden maar de Heer heeft haar op 
wonderbaarlijke wijze genezen.  
 
Tsjechië  
Zuster Stana at onderweg een lunch toen 
er wat eten in haar keel bleef steken. Ze 
heeft al eens jarenlang een probleem 
gehad met een opgezwollen keel, dus dit 
was een gevaarlijke situatie. Ze kon bijna 
geen adem meer halen. Ze was zo bang 
dat ze vergat te bidden en alle andere 
dingen probeerde die je dan doet, maar 
niets hielp. 15 minuten later was ze zo 
moe dat ze op haar knieën zakte en 
begon te bidden. Na 1 minuut  bidden 
kwam het stukje brood los en ze voelde 
zich meteen een stuk beter. Ze ging later 

West Londen, UK 
Het was een heel gezegende maand. 
Onze broeder Jean bracht drie bezoekers 
mee naar een avond met korte gesprek-
ken en we hadden onze zuster  Maxine 
uit Barbados drie weken op bezoek. 
Sarah en André getuigden dat ze tijdens 
een echo van de baby te horen kregen 
dat er iets niet goed leek met het hartje, 
ze moesten terug komen bij een 
specialist. In het weekend werd er veel 
voor gebeden en toen ze terug gingen 
was alles in orde!!  
 
Hongarije 
In Hongarije hadden we één doop en vier 
mensen ontvingen de Heilige Geest.  Een 
nieuwe zuster Zsuzsa, die vorige maand is 
gedoopt en daarna het bericht had gekre-
gen dat haar longen schoon waren van 
kankercellen, kon naar haar eerste bijeen
-komst in mei komen. Zsuzsa woont 100 
km van de fellowship en was thuis 
gedoopt. Ze moet voor haar 85 jarige 
moeder zorgen die dementie heeft. Ze 
kan dus bijna niet weg van huis, maar ze 
heeft het toch gered om te komen, hoe-
wel haar moeder een heel slechte dag 
had, maar de buurvrouw wilde wel op 
haar letten. Zsusza genoot echt van beide 
bijeenkomsten en ging daarna naar huis, 
waar ze haar moeder in een slechte 
toestand aantrof. Haar dochter Judit, die 
tegen haar heeft getuigd over de kracht 
van God, had haar verteld dat ze kon 
bidden met handoplegging, dus dat deed 
ze de volgende morgen en bad voor de 
overwinning. Haar moeder was niet meer 
hysterisch en huilde in plaats daarvan. Er 
volgden drie uur van complete rust en 
daarna normaal gedrag van haar moeder.  
Dat was nog nooit gebeurd en ze prees 
de Heer en dankte Hem voor Zijn kracht 
in haar leven. Onze nieuwe broeder Peter 
hoorde het evangelie in de tram, maar 
moest er de volgende halte uit. Hij zocht 

op internet waar we waren en kwam en 
werd gedoopt. Er volgden heel veel vra-
gen en hij ontving nog niet, maar toen hij 
al zijn vragen aan de kant schoof en een-
voudig bad voor de Heilige Geest, werd 
hij onmiddellijk vervuld en sprak in ton-
gen. Hij zei: “Ik kwam hier en wilde niet 
gedoopt worden, maar ik besloot te doen 
wat er gezegd werd en werd gedoopt en 
nu heb ik de Heilige Geest ontvangen”. 
 
Poole 
 We begonnen mei met bidden en 
vasten. Het thema was ‘Mijn schapen 
horen Mijn stem’ en we hoorden drie 
goede gesprekken over dat thema. We 
waren heel blij met bezoek van  Bert en 
Klaasje, die ons bezochten op een mid-
week bijeenkomst. We hadden veel be-
zoekers, hoofdzakelijk op de zondag bij-
eenkomsten. Een aantal liepen gewoon 
langs de hal en kwamen naar de bijeen-
komst. Het volgende weekend gingen we 
outreachen in Wareham, dat is  een 
nieuw plek voor ons. Er werd tegen veel 
mensen gesproken of ze namen een 
pamfletje aan, we gaan zien wat er 
gebeurt. Later die dag gingen we naar  
Swanage en genoten daar van een 
picknick, goede fellowship en spectacu-

          Senioren Camp, Tsjechië  

Outreaching in Hungary 
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Liverpool 
Lili ontving de Heilige Geest en werd 
gedoopt! Prijs de Heer. We hadden een 
avond waarop we veel getuigenissen 
deelden van de broeders en zusters uit  
China. Hier is er een van broeder Xu Kai: 
“Mijn naam is Xu Kai. Ik wil de Heer prijzen.  
Ik ben in August 2012 gedoopt en ik ontving 
de Heilige Geest een half jaar later en sprak 
in tongen. Eerst vroeg ik God niet om de 
Heilige Geest, tot ik Lukas 11:9-13 las. 
Omdat ik dit gelezen had ging ik bidden 
voor de Heilige Geest. Ik wilde dat God mij  
veranderde, mijn slechte gewoontes en 
mijn slechte gedachten. Voor ik tot de Heer 
kwam maakte ik mij altijd zorgen en voelde 
ik angst en zwakheid. Nadat ik tot de Heer 
kwam begon ik te bidden als er verkeerde 
dingen gebeurde, want ik weet dat God de 
machtigste Koning is, Hij geeft me vreugde 
en rust.” We luisterden ook naar een 
gesprek van broeder Xu Tan over toewij-
ding en hoorden hoe het gaat met revival in 
China. Het was heel bemoedigend .  

 

naar haar dokter en hij zei dat het bijna 
haar einde had betekend. Haar keel was 
beschadigd en ze kon niet eten , maar na  
1.5 dag was ze compleet genezen! Een 
andere zuster had voorziening van de Heer 
nodig in een financiële situatie. Haar 

huisbaas riep haar en gaf haar een groot 
bedrag terug dat ze teveel had betaald! Ze 
had ook last van vermoeide benen, omdat 
ze op haar werk de hele dag trappen op en 
neer moet lopen en zomaar uit het niets 
kreeg ze een beenmassage aangeboden, 
hoewel dat niet toegestaan is voor staf-
medewerkers. Ze weet dat de Heer voor 
haar zorgt. We hadden deze maand ons 
jaarlijkse Senioren camp voor onze oudere 
broeders en zusters, met een heel mooi 
thema:  "Mijn plaats in de Fellowship”. 
We gingen ook outreachen in een nieuwe 
plaats en konden mensen uitnodigen in het 
huis van een broeder en zuster die daar 

dichtbij wonen. Het was heel opwindend 
om met een gezin op straat te kunnen 
bidden voor de Heilige Geest!  
 
Zwitserland 
We hadden een opwindend begin van de 
maand, een jonge vrouw kwam naar de 
avond met een presentatie over gene-
zingen. Er was tegen haar getuigd door een 
zuster die ook haar collega is. Ze bood haar 
gebed aan, want eerder dit jaar had ze een 
ongeluk gehad en daarbij haar baby 
verloren. Na de presentatie baden we 
samen en ze ontving de Heilige Geest en 
sprak in tongen. Prijs de Heer, ze heeft het 
woord van God gehoord en was heel ver-
baasd door alle getuigenissen van genezin-
gen. Bid met ons mee dat ze ook de andere 
stap zet en zich laat dopen. Zuster Susanne 
vertelde hoe ze was genezen van  thrombo-
penia. Het gemiddelde aantal bloedplaatjes 
bedraagt tussen de 150’000-350’000 maar 
dat van haar was tot  3x toe onder de 100. 
daarom moest ze naar de specialist. Tussen 
twee dokters afspraken in (er zat 2,5 uur 
tussen) ging ze bidden en vroeg ook enkele 
broeders en zusters met haar mee te 
bidden. De doctoren dachten dat ze een 
immuunziekte had of leukemie. Nadat bij 
de specialist weer een bloedtest was 
gedaan was het aantal bloedplaatjes weer 
normaal, wat op natuurlijke wijze niet 
mogelijk is. Prijs de Heer daarvoor!  
Later in de maand kwam ps. Chris op 
bezoek, we willen hem daarvoor bedanken 
en voor zijn ondersteuning.  
We waarderen dat zeer.  

Stana 

Update uit Suriname  

Aan het begin van de maand hadden we 
bidden en vasten. Iedereen vond het 
heel bemoedigend en inspirerend om 
elkaars ervaringen te horen over over-
winningen en het ervaren van wonderen  
en tekenen (zie foto). Een voorbeeld, er 
is een jonge zuster Irina, zij gebruikte  
medicijnen voor haar epilepsie aanval-
len, ze is compleet genezen sinds ze 
wederom geboren is. Ze gebruikt geen 
medicijnen meer. Het is echt heel mooi 
om te zien hoe wij als jonge kerk groei-
en in onze persoonlijke ervaringen met 
God. We hebben nu, behalve de 
wekelijkse outreach op vrijdag, 
ook om de week een outreach 
op dinsdagmorgen.  
We waren ook blij deze maand 
zuster Elaine uit Nederland te 
kunnen begroeten.  
De zondagschool heeft als lied 
van de maand "It's bubling" (zie 
foto) geïntroduceerd.  

Een aantal kinderen van de zondag-
school wilde ook voor de Heilige Geest 
bidden (zie foto).  
Ze hebben het nog niet ontvangen, 
maar we blijven voor hen bidden.   
We hadden een aantal bezoekers deze 
maand en één van hen heeft de Heilige 
Geest ontvangen. Ze heeft echter nog 
geen toestemming van haar moeder om 
gedoopt te mogen worden.  
We blijven voor de situatie bidden.  

Ps Chris in Zwitserland 
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Testimonies 

Fellowship time 

Hi, mijn naam is Luke. Nadat er tegen mij getuigd was 
door een broeder in de Heer, kwam ik naar de 
fellowship. Op 31 januari 2018, werd ik gedoopt door 
onderdompeling en een paar dagen later ontving ik de 
Heilige Geest en sprak in tongen. Voor dat ik tot de 
Heer kwam, probeerde ik te ontsnappen aan mijn oude 
leven. Ik wist dat God me had gered, Hij gaf me een 
nieuw leven. Hij heeft me genezen van depressie en nu 
heb ik een heel positieve visie. Eén heel groot verschil is 
dat ik ben gegroeid in vertrouwen, want ik weet dat het 
van de Heer is en het is opwindend om al de tekenen en 
wonderen te zien waar Hij mij steeds weer mee zegent. 
Ik kan  de Heer niet genoeg danken en prijzen voor wat 
Hij voor mij heeft gedaan. Ik kijk er naar uit onze Heer 
te ontmoeten!   Luke, Poole, UK 

Aan het begin 
van 2019 
kreeg ik wat 
pijn in mijn 
borst.  
(Ik had  een 
drievoudige 
bypass 
operatie in 
2013)  
Netty draaide 
mijn arm op 

mijn rug en nam me mee naar de dokter. Hij organiseerde 
binnen 3 weken een afspraak voor me bij de cardioloog.  
Tijdens die wachttijd ging ik er over nadenken waarom 
genezingen vroeger zo veel makkelijker schenen te gaan, 
toen ik net wederom geboren was. Ik probeerde te 
analyseren wat in die dagen mijn gewoontes waren. Ik 
kwam erachter dat ik in die tijd mijn Bijbel naast mijn 
ontbijtbord had liggen en dat we iedere morgen een kleine 
ontdekkingsreis maakten. In de loop van de tijd is dat 
veranderd en nu ligt er een krant of ander leesmateriaal 
op tafel. Dus, we gingen weer doen wat we toen ook 
deden toen de genezingen makkelijker te pakken waren.  
Het resultaat: toen de cardioloog zijn testen had gedaan, 
was alles in orde. Dus, 2Tim 1:7 Want God heeft ons niet 
gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht 
en der liefde en der gematigdheid.       Pastor Piet Visser  

Conventie in Rotterdam 


