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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 
Internet: www.revivalfellowship.nl 

 Europees Maand verslag 
        Oktober 2018 

Server News,  
November 2018 
All the talks, songs and 
other items from the 
Czech camp 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 

Coming Events:  
Winter camps 
Dec 25 - 2018—Jan 01-2019 
Enquiries: Ps Paul (Holland) and Ps Lee (England) 
E-mail: paul.van.wijnen@revivalfellowship.nl 
And/or: itsthefinneys@googlemail.com 
Spring camp Hungary: Apr 18-22, 2019 
Euro convention in London: May 31 - Jun 02, 2019 
 
Summer camps:  
Holland, Jul 27 - Aug 03, 2019 
England, Aug 10 - 17, 2019 

 

Er waren meer dan  100 
mensen uit Europa en 
zelfs uit Australië bij 
elkaar om samen te  
genieten van het herfst 
camp in Tsjechië.  
Meer hierover elders in 
dit verslag.  

Tsjechië Camp 

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

verschillend van alles wat hiervoor was. 
Het is onwaarschijnlijk dat Ebola ooit net 
zoveel levens zal kosten als deze ziekte.  
Sociale isolatie is een even krachtige 
oorzaak voor een vroege dood als het 
roken van 15 sigaretten per dag; onder-
zoek poneert dat eenzaamheid twee-
maal zo dodelijk is als obesitas, hoge 

bloeddruk, dementie, alcoholisme en 
ongelukken – al deze zaken, zoals 
depressie, paranoia, angst en zelfdoding, 
worden meer en meer dominant als 
banden worden verbroken. We redden 
het niet alleen. Dus, wat doen we? We 

scheppen een kunstmatig 
omgeving, genaamd sociaal 
netwerk. Werkt het? Niet 
echt, het maakt het slechter. 
Het is een illusie die  
ons bezig houdt maar niet 
het probleem van de 
eenzaamheid oplost.  
De statistieken zijn 
verschrikkelijk. 
  

Dus blijven we bezig, een mooie definitie 
van Busy-ness is:  
"We worden constant afgeleid en ver-
zwolgen door de technologieën die we 
zelf hebben  gecreëerd en door het 
constante spervuur van zogenaamde 
informatie die onze kant opkomt en ons 
bezig houdt EN DE REALITEIT vermijden is 
nu een levenswijze geworden.” 
 
Zoals alles wat deze wereld te bieden 
heeft is het allemaal achterstevoren.   
Nog een quote: De weg naar geluk is een 
vrijwillige overgave van de individuele 
vrijheid, om overtuigingen te hebben en 
je tijd te besteden om naar die 
overtuigingen te handelen.  
Niet verrassend. Dit is wat de Bijbel ons 
leert! De woorden van Jezus:  
Joh. 8:30 Als Hij deze dingen sprak, 
geloofden velen in Hem.  
31 Jezus dan zeide tot de Joden die in 
Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn 
woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn 
discipelen, 32 En zult de waarheid 

verstaan en de waarheid zal u vrijmaken.  
Dit stukje “geloven”  is de overtuiging  en 
het stukje “blijven ” is het handelen op 
deze overtuigingen.  
Het woord  “vrij ” als een belofte 
betekent het volgende: bevrijden van….. 
vrijstelling  van menselijke  
verplichtingen, 
vrijmaken in 
alle aspecten 
van het leven. 
 
 
Ps. Piet Visser 

   Gehoord van het  Platform 
  
• Sta open en hou niet altijd vast 

aan jouw manier. 
• Als het Woord van God de 

leidraad is in ons leven,  
   zal het goed zijn.  
• God wil dat we een gelukkig 

leven leiden.  
• We moeten niet alleen Gods 

liefde ontvangen, we moeten 
het ook uitdelen.   

• Als we in de geest wandelen en 
doen wat van ons gevraagd 
wordt, worden we gezegend.  

• We kunnen 100% zeker zijn dat 
Gods beloftes er zijn voor ons.  

• Onze ambitie in de Heer moet 
zijn te doen wat God van ons wil.  

• Wees je bewust van de  
consequenties van je daden.  

• Het is dom om te proberen in je 
eigen kracht te wandelen.   

 Op het laatste camp in Tsjechië gaf  
Ps. Chris Kaye uit Hongarije een gesprek 
over de nadelige gevolgen  van de 
moderne manier van zoeken naar geluk; 
Wees een eenling. 

De media staat vol met soortgelijke  
quotes en in advertenties wordt deze 
manier van denken heel actief bevordert 
en maakt het leven van veel mensen 
kapot. Het gaat totaal voorbij aan de 
manier waarop de mensen zijn  gescha-
pen, als sociale wezens die contact nodig 
hebben en interactie en structuur om 
naar behoren te kunnen functioneren.  
Sommige mensen herkennen dit en zijn 
een tegenactie begonnen.   
 
De krant the Guardian schrijft:  

Quote: 
Hoe noemen we deze periode? Het is niet 
het informatie tijdperk: het inzakken van 
populaire opleidingsbewegingen laat een 
leegte na die gevuld wordt door marke-
ting en samenzweringstheorieën. Net als 
de steentijd, de ijzertijd en de tijd van de 
ruimtevaart, zegt het digitale tijdperk 
genoeg over wat we kunnen maken, 
maar niets over onze samenleving.   
Het Anthropocene, waarin mensen een 
grote invloed uitoefenen op de  biosfeer, 
laat na deze eeuw te onderscheiden van 
de vorige 20. Welke duidelijke sociale 
verandering onderscheidt onze tijd van de 
voorafgaande? Voor mij is het zonne-
klaar. Dit is de tijd van de Eenzaamheid.  
Vanaf het begin waren we sociale 
wezens, zoogdieren die totaal afhankelijk 
waren van elkaar. De oorspronkelijke 
bewoners van oost Afrika zouden geen 
nacht alleen hebben overleefd. We zijn, 
meer dan enig andere soort, gevormd 
door contact met anderen. De eeuw die 
we ingaan, waarin we apart staan, is 
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Revival in Europa 
Nederland:  vijf mensen wederom 

geboren 

 

Hongarije: twee mensen wederom 

geboren   

 

Frankrijk: één  persoon wederom 

geboren  

 

Engeland: één  persoon 

wederom geboren   

 

Zo dan, indien iemand in Christus 

is, die is een nieuw schepsel:  

Het oude is voorbij gegaan,  

zie alles is nieuw geworden.  

 

2 Cor 5:17 

Yvette, Poole, UK Renessa, Dordrecht 

 

Jeremia, Almere Marie, Frankrijk 

Hongarije 

Hongarije 

Rotterdam 

Tsjech Camp  

Foto's:  

Een middag met 

echte Bijbel  

fellowship. 

https://1drv.ms/f/s!BO1SOJWSDTIag7RWqGAIQAcP35Jy4A
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De Revival Fellowship in: 
*Lieg nooit tegen God, Hij laat niet 
met zich sollen. *Als je God 
vertrouwt, zal je een stabiele 
wandel hebben.  God zal er altijd 
zijn om je te helpen.   
Broeder Delano deelde veel mooie 
getuigenissen over de overwin-
ningen van onze nieuwe broeders 
en zusters in Suriname. Het was 
bemoedigend om te zien hoe veel 

mensen gehoor hebben gegeven aan 
Gods roepstem! Prijs de Heer voor de 
waarheid en dat we uit kunnen gaan en 
mensen kunnen vertellen van de hoop 
die er ook voor hen is. Dus blijven 
vissen!  
 
Poole, UK 
Groeten aan iedereen.  
We begonnen in oktober met een 
outreach in  Boscombe. Tijdens een 
andere outreach die week sprak een 
broeder tegen een mevrouw, ze kwam 
naar een paar bijeenkomsten. Ze werd 
de zondag daarop gedoopt en ontving 
later de Heilige Geest. We genoten van 
een avond met vragen en antwoorden  
waar we vragen uitplozen zoals: 
Waarom veranderen we het woord van 
God niet? en Zijn we gered als we 
alleen gedoopt zijn? Het was fijn om 
die vragen te onderzoeken, daardoor 
gingen we nadenken over de diverse 
thema’s en onze kennis vergroten voor 
het outreachen.  
De kinderen (en ook sommige volwas-
senen) genoten allemaal van het 
jaarlijkse  kids camp in Kent. Er waren 
veel leuke activiteiten en nog 
belangrijker voor hen, de mogelijkheid 
om in een veilige omgeving hun inzicht 
op te bouwen. Het was een goede 
gelegenheid om meer over de Heer  te 
ontdekken en voor hen die de Heilige 
Geest nog niet hebben, daarvoor te 
bidden. We sloten de maand af met 
een avondje pizza’s maken, waarbij we 
allemaal onze eigen pizza maakten en 
die bakten in de hout gestookte pizza 
oven van ps. Jimmy. Ze waren heerlijk 
en we probeerden zelfs zoete pizza’s 
als dessert. We hadden ook een Bijbel 
quiz met multiple choice antwoorden. 
 
Tsjechië 
We begonnen deze maand met bidden 
en vasten, met als thema  Revival.  

Dordrecht 
De herfst is gearriveerd in Europa. Dit 
betekent niet alleen kouder weer en 
vallende bladeren, maar ook de tijd 
voor diverse camps. We hadden de 
jaarlijkse camps in Ierland en Tsjechië, 
maar ook voor het eerst een ‘Volgende 
Generatie’ Camp in Nederland. Diverse 
van onze broeders en zusters gingen 
daar heen en kwamen weer opgefrist 
en opgebouwd terug. We hadden deze 
maand ook bezoek van Eduard, Meg en  
Leo uit Frankrijk. Eduard en Meg gaven 
beide hun getuigenis op de zaterdag-
avond fellowship. Het was fantastisch 
om te horen hoe de Heer hen leidt 
sinds ze wederom geboren zijn en wat 
Hij sinds die tijd doet in hun leven.  
We waarderen het altijd als we 
bezoekers hebben.   
 
Rotterdam 
Een zuster ontmoette iemand waarvan 
bij de nog ongeboren baby een 
klompvoetje was vastgesteld. Na gebed 
liet de scan een normaal voetje zien.  
Toen een broeder keek naar zijn vrouw 
en hun pasgeboren baby, kon hij alleen 
maar God bedanken die hem uit 
modderige klei had getrokken. Hij had 
een leven zonder toekomst, maar God 
heeft hem daar uit  gered en Hij gaf 
hem meer dan hij ooit had kunnen 
denken. We hebben zoveel om dank-
baar voor te zijn! Ps. 128: 3 Uw vrouw 
zal wezen als een vruchtbare wijnstok 
aan de zijden van uw huis, uw kinderen 
als olijfplanten rondom uw tafel.  
 
Almere 
Gegroet, medewerkers van God!   
We hadden een fantastisch eind van de 
maand met op de laatste woensdag  de 
doop van de kleine Jeremia, 7 (zoon 
van Marcha). Twee dagen eerder bad 

hij met zijn 
tweelingbroer 
Joshua, voor 
het naar bed 
gaan en 
ontving hij de 

Heilige Geest en sprak in tongen, prijs 
de Heer! Onze jaarlijkse badminton 
competitie was leuk voor jong en oud. 
Het gaf ons de gelegenheid om weer 
tegen de man die de sporthal opende 
te getuigen. Hij vindt ons een heel 
bijzondere groep, hopelijk komt hij op 
een dag tot het besluit om de stap naar 
God te zetten en Zijn woord gehoor-
zaam te zijn. We besloten de dag met 
pannenkoeken in onze hal en genoten 
daarna van de vele wereldwijde getui-
genissen en daarna fellowship. Tijdens 
een avond van vragen en antwoorden 
doken we allemaal in onze Bijbels en 
vonden veel mooie en bemoedigende 
geschriften. Ps. René gaf een heel 
interessante presentatie over de 
ontwikkelingen rondom Israël, wat we 
zien en horen in het nieuws en wat we 
in de Bijbel kunnen zien als de 
profetieën in vervulling gaan. De dag 
dat Jezus terug komt nadert snel! We 
kunnen maar beter klaar zijn.  
We hadden deze maand ons eerste  
Next Gen camp voor de leeftijdsgroep  
van 12 - 20. het camp thema was,  
'Wie ben ik? ' Dit om onze jongeren te 
helpen zich te realiseren wie ze zijn 

geworden nadat ze 
wederom geboren zijn en 
zich te realiseren dat het 
een voorrecht is om een 
stand te kunnen maken 
in deze wereld. Tijdens 
het camp gaven een paar 
van onze jongere broe-
ders een kort gesprek: 
*Als je iemand niet kan 
vergeven, hoe kan je dan 
verwachten dag God jou 
vergeeft? 
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De Revival Fellowship in: 

terug brengt, waren wonderen die we 
deze maand weer mochten ervaren. 
We begonnen de maand met bidden en 
vasten waarbij weer fantastische 
gedachten van de Heer geopenbaard 
werden: dat God ons echt kracht geeft 
die ons rust en richting geeft, Hij heeft 
ons lief; dat vergeving de enige weg is 
die ons terugbracht naar God; dat het 
geven van tienden een grote zegen is 
als het met liefde wordt gegeven, dat 
sowieso alles van God is, dus we 
kunnen het in geloof geven, wetende 
dat Hij in onze behoeften zal voorzien; 
dat alles wat we doen in ons leven te 
maken moet hebben met revival.  
We hadden een outreach gedurende 
een hele zaterdag waarop we mensen 
het evangelie vertelden en we konden 
voor één persoon bidden die de Heilige 
Geest ontving. De week daarop hadden 
we bezoek van Brian en Sandra 
Pennington, op zaterdag hadden we 
vragen en antwoorden, diverse onder-
werpen uit de Bijbel kwamen aan bod   
en de broeders en zusters hadden een 
heel fijne avond door bezig te zijn met 
het woord van God. De volgende avond 
hadden we een presentatie over enkele 
wonderlijke genezingen die broeders of 
zusters persoonlijk mochten ervaren.  
Aan het eind van de maand gingen we 
naar het Tsjechië camp, wat weer heel 
opbouwend was en we willen iedereen 
bedanken die dit mogelijk maakte.   
 
Frankrijk 
Wat een opwindende maand was het 
voor ons, we hebben een nieuwe 
zuster in de Heer! Marie werd eind 
oktober wederom geboren, nadat ze de 
laatste paar maanden diverse bijeen-
komsten had bezocht en gesprekken 
had gevoerd met lokale en bezoekende 
broeders en zusters.  Sinds ze  de 
Heilige Geest heeft ontvangen en 

We hoorden hierover in de gesprekken:  
1. Houd je ogen op God gericht en geef 
gul. 2. God heeft ons de autoriteit 
gegeven om Zijn evangelie te verkon-
digen, maar niet om het te veranderen. 
3. Maak je niet druk over wat andere 
mensen van je zullen denken en wees 

betrokken! 
Dit werd 
gevolgd 
door een 
workshop,  
"Hoe 
dienen we 
de Heer 

effectief" - geïnspireerd door het  
Vogue Camp in Adelaide. We stelden  
onze aangeboren vaardigheden/
mogelijkheden vast en werden 
aangemoedigd om ze te gebruiken voor 
het werk van de Heer. Natuurlijk 
moeten we elkaar liefhebben en het 
evangelie verkondigen, maar er zijn nog 
zoveel meer dingen die we kunnen/
moeten doen om de kerk te helpen. De 
groepsdiscussies waren heel vrucht-
baar. We hadden ook een presentatie 
over de heidense tradities van kerst, 
het is verbazingwekkend om te zien dat 
alle kerstsymbolen bij de heidense 
volken vandaan komen,  zoals het oude 
Babylon, Griekenland en Rome. We 
moeten ons hier goed van bewust zijn.   
Er waren deze maand ook diverse 
nieuwe mensen in de bijeenkomsten.  
Een stel uit Ukraine liepen op een dag 
langs de hal en zag dat die open was en 
ze spraken met een zuster over de  
Fellowship. Wat ze hoorden beviel hen 
wel en sinds die tijd komen ze naar de 
bijeenkomsten, samen met nog een 
mevrouw. Het echtpaar van de door-
knock van vorige maand komt ook nog 
steeds. We kijken uit naar goede 
vrucht! Een snel getuigenis: Honza en 
Vera kregen een lift van een man en  

 

lieten per ongeluk hun rugtassen 
 (en portefeuille) in zijn auto  
liggen. Ze baden ervoor en vond- 
en een paar minuten later zijn  
huis en hadden alles weer terug.   
We zijn ook dankbaar voor de  
fantastische fellowship die we  
hadden voor en na het  Camp in  
Tsjechië met onze internationale 
 bezoekers uit  Zwitserland,  
Australië en Hongarije.   
 
Hongarije  
Groeten uit Hongarije, waar twee mensen 
werden wederom geboren uit water en 
geest en nog twee mensen ontvingen de 
Heilige Geest. Wonderen en voorzienin-
gen van deze maand o.a: gebed beant-
woord van een nieuwe zuster die bad 
voor haar oma zodat ze kon slapen; een 
genezing van een serieuze virus infectie, 
zodat een zuster toch naar het camp kon 
gaan; toch naar het camp kunnen gaan 
nadat hun eigen auto het had begeven; 
een genezing van koorts; een les geleerd, 
dat wat je ook binnenlaat in je hart, het 
heeft effect op je en wordt gezien onge-
acht of het goed of slecht is; wat je nu 
zaait, kan je mogelijk later oogsten; de 
eenheid waarover we leerden op jonge-
ren camp en dat God Zijn plan sowieso 
vervult, maar het is onze keus om er deel 
van uit te maken of niet; De dochter van 
de baas van een zuster had een ongeluk 
gehad: iets scherps had haar geraakt. On-
ze zuster bood aan er voor te bidden en 
alles ging daarna heel goed en zonder 
complicaties en de wond was snel ge-
heeld. Een van de nieuwe zusters heeft 
wonderbare dingen meegemaakt wat be-
treft haar gezondheid en haar geestelijke 
groei. Ze had jaren slaapproblemen maar 
kon het hele Tsjechië camp meemaken,  
iets wat ze bij evenementen van haar vo-
rige kerk niet kon. Ook de pijn in haar 
maag die ze al jaren had is een stuk verbe-
terd. Ze ervaart dat God het voor haar  
                mogelijk maakt om dingen te   
                doen die ze daarvoor niet kon  
                en ze ervaart dat God zo dicht bij    
                haar is als een ouder die voor 
                haar zorgt. Ze ervaart ook de  
                verbetering van de familieban- 
                den. De realisatie dat het geven  
                van tienden ook altijd een zegen  
                is en dat bidden verloren zaken  
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gedoopt is heeft ze al veranderingen 
ervaren, bij voorbeeld op het werk, de 
relatie met haar collega’s is veranderd.  
Het is heel mooi om te zien hoe ze haar 
nieuwe leven als kind van God begint.  

De Revival Fellowship in: 

Een paar van ons gingen voor een 
weekend naar Nederland, we hadden 
daar een heel opbouwende tijd.  
We kijken uit naar het Winter camp. 
 

We hadden een heel bemoedigende  
Skype bijeenkomst met de broeders en  
zusters uit Yorkshire, we deelden o.a. 
onze favoriete geschriften.   

Dit jaar was het Ierland Herfst Camp van woensdag 24 tot zondag 28  oktober, weer in het mooie landschap Wicklow.  
We huurden dit jaar 7 vakantie huizen en nog drie kamers, voor 49 broeders en zusters  uit Ierland, Engeland,  
Australië, Amerika en Nederland . 
Ons camp thema was, Psalm 25:10 “Alle paden des Heeren zijn goedertierenheid en waarheid, dengenen die Zijn  
verbond en Zijn getuigenissen bewaren.” 
We hoorden veel inspirerende gesprekken, gebaseerd op genade en waarheid. (Gesprekken/Getuigenissen/Items zijn 
beschikbaar op www.revivalmeeting.org) 
Tijdens de vrije tijd was er volop tijd om te wandelen, tijd van fellowship  en op twee middagen gaf onze zuster  
Sandra Kunst lessen aan enkele “geïnspireerde kunstenaars”, we hadden veel plezier.  
Het was gewoon een fantastisch camp!  
Een oprecht woord van dank aan iedereen die de moeite nam om te komen, we waarderen dat zeer. Prijs de Heer. 

Ierland Camp 


