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Server News,  
October 2018 
All the talks, songs and 
other items from the 
summer 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 

Coming Events:  
Czech and Irish camps 
Oct 26-30  
Enquiries: Ps Olda (Czech) and br Anthony (Ireland) 
E-mail: trf.trutnov@gmail.com 
And/or: anthonyb.trf@gmail.com 
 
Winter camps 
Dec 25-Jan 1-2019 
Enquiries: Ps Paul (Holland) and Ps Lee (England) 
E-mail: paul.van.wijnen@revivalfellowship.nl 
And/or: itsthefinneys@googlemail.com 

Er is veel gebeurd in Suriname deze 
maand. Guillaume, Aspacia en hun ge-
zin van de assembly uit Rotterdam,  
verhuisden hierheen.  
Vorige maand, de maand waarin zij 
aankwamen, was er een camp waar 25 
mensen aan deelnamen, uit Suriname 
en uit Nederland.  
Iedereen genoot van de gesprekken, 
items en workshops en….dopen!  
Het thema was, “Wees een levende 
steen zoals Jezus was” (om te bouwen 
en zelf opgebouwd te worden). 

1Petrus 2:4-5. We genoten van veel inspirerende gesprekken en getuigenissen, een speurtocht, 
zwemmen, zingen en praktisch advies voor onze wandel in de Heer.  
Het eten werd klaar gemaakt door een kok. Hij was aanwezig bij de bijeenkomst en de morgen 
nadat hij op het camp was aangekomen, werd hij gedoopt.  
Het werd al gauw duidelijk dat hij al een poosje op zoek was naar God.   
Het was een fantastisch, opbouwend camp! We hopen je volgend jaar hier te zien!  
                                                                                                                  Lees meer op blz. 6... 

mailto:piet.visser@revivalfellowship.nl
http://www.revivalfellowship.nl/
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Editorial: De tijd raakt op.... 

Een tijdje terug had ik een gesprekje met 
een jonge studente. Ze had de gewone 
verhalen over hoe druk het leven is en 
hoe moeilijk ze het vond om de 
aanslagen op haar tijd bij te benen. Ik 
vroeg haar: 'Hoe zou het zijn als je twee 
keer zoveel kon doen in dezelfde tijd? ‘ 
 

Dit is geen fantasie, op de een of andere 
manier kan je, met Gods hulp, tweemaal 
zoveel doen als normaal in dezelfde tijd.  
Er zijn veel schitterende getuigenissen 
met betrekking tot dit wonder.  
 

Ons onderwerp van vandaag: begin, 
groei, stabiliteit, verval en einde …. 
Geen van deze fases is permanent, we 
gaan heen en weer tussen deze 
mogelijkheden.  
De enige veilige fase is groei.   
 

Efeze 5: 8 Want gij waart eertijds 
duisternis, maar nu zijt gij licht en den 
Heere; wandelt als kinderen des lichts.  
9  (Want de vrucht des Geestes is in alle 
goedheid en rechtvaardigheid en 
waarheid;) 
10  Beproevende wat de Heere 
welbehaaglijk zij.   
11  En hebt geen gemeenschap met de 
onvruchtbare werken der duisternis, 
maar bestraft ze ook veeleer.  
12  Want hetgeen heimelijk van hen 
geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.  
13 Maar al deze dingen, van het licht 
bestraft zijnde, worden openbaar; want 
al wat openbaar maakt, is licht.   
14  Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij die 
slaapt en staat op uit de doden en 
Christus zal over u lichten.  
15  Ziet dan, dat gij voorzichtig wandelt, 
niet als onwijzen, maar als wijzen.  
16  De tijd uitkopende  dewijl de dagen 
boos zijn.  
17  Daarom, zijt niet onverstandig, maar 
verstaat, welke de wil des Heeren zij.  
 

De  concordantie zegt: 
De tijd uitkopen: 
Het juiste gebruik van de tijd  
 1) Hoe ben je daarvan verzekerd: 
    1a) Realiseer je hoe kort het leven  
     {#Ps 90:12} 
    1b) Door aardse plichten ondergeschikt 
te maken aan hemelse plichten.  
 

Dus, we erkennen en accepteren dat dit 
inderdaad de wil van God is voor ons 
leven.  

 
Waar anders kan je een baan krijgen met 
een eeuwig pensioenplan, geen ziektes, 

geen tranen, geen moeilijkheden en 
ongelimiteerd reizen door het universum 
enz.  Startrek is er niets bij ….…  
 

1Cor. 2:9 Maar gelijk geschreven is: 

hetgeen het oog niet heeft gezien en het 
oor niet heeft gehoord en in het hart des 
mensen niet is opgeklommen, hetgeen 
God bereid heeft 
dien, die Hem 
liefhebben.     
 
Ps. Piet Visser. 

   Gehoord van het Platform 
  
• God is een expert in het herstellen van 

gebroken levens.  
• Religie aanbidt een dode Jezus. 
• We hebben het gereedschap gekregen 

om om te gaan met moeilijkheden.  
• Heb je niet genoeg tijd in je dag om 

alles te doen? Begin met bidden.  
•  Wees je bewust van de consequenties 

van je daden.  
• Het doel in ons leven is God behagen.  
• Onze standaard voor succes zou 

afgemeten moeten worden aan de 
zegen die we zijn voor anderen.  

• Het is nooit goed om achterover te 
leunen en te zeggen: “ alles is in orde, 
ik hoef niets te veranderen’.   

• Het leven is te kort om bitter te zijn.   
• Soms zoeken we naar de oplossing 

voor ons probleem en vergeten we dat 
we de oplossing al hebben.   

• Vast gewortelde overtuigingen worden 
zelden door daden veranderd.  

• Verdriet dringt vaak de behoefte op   
de schuld te verdelen.   

• Wet voor landeigenaren, “Oogst de 
hoeken niet af” (Lev 19:9) Moderne 
betekenis, niet sjoemelen. 

Door de hele geschiedenis heen gaat  
iedere organisatie, natie of koninkrijk, 
door een aantal kringlopen. Dat zijn:  
begin, groei, stabiliteit, verval en einde.  
We kunnen het begin van het einde 
herkennen, door naar de tekenen te 
kijken. Eén teken is dat de tekenen 
meestal niet worden herkend door de 
betrokken personen! (wat is dat voor een 
teken?) Dit heet zelfgenoegzaamheid! 
 

Wij gaan ook door dezelfde kringloop en 
het beste wat we kunnen doen is 
vertragen of delen van deze kringloop 
oprekken. Hoe doen we dit? We moeten  
de tijd die we hebben goed gebruiken.  
 

Ik heb mijn huiswerk gemaakt.  
We hebben 24 uur voor alles wat we 
willen en moeten doen.  
Dat is 168 uur per week.  
Slaap, 8 uur per dag = 56 uur. 
Over, 112 uur.  
Werken, 9 uur per dag, 5 dagen per week  
= 45 uur.  
Over, 67 uur.  
Bijeenkomsten, 
Woensdag 2.5 uur 
Zaterdag 2.5 uur  
Zondag 4.5 uur totaal  
Samen: 9.5 uur (10 uur?) 
Dan hebben we 57 uur over voor de rest.  

Ik weet zeker dat we allemaal de 
beschikking hebben over 24 uur, toch?   
 

Vreemd genoeg zijn het de mensen die al 
het meeste doen, die vaak nog wel wat 
tijd vinden om dit of dat te doen.  
Toch, vinden  ze die tijd niet, we hebben 
alleen maar die 24 uur, mee eens….??? 
We kunnen geen tijd  vinden  of  maken, 
we hebben alleen die 24 uur.  
Hoe werkt dat in ons geval... 
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Revival in Europa 
Nederland:  zes mensen 

wederom geboren  

 

Hongarije: twee mensen 

wederom geboren   

 

Tsjechië: één  persoon 

wederom geboren   

 

Suriname: zes mensen 

wederom geboren   

Murlien, Rotterdam 

Rudi, Suriname 

Liam, Poole, UK  

Mariusz, Rotterdam 

Angela, Rotterdam 

Margaret, Dordrecht 

Sergio,Suriname 
Leonardo, Suriname 

Naomi, Poole, UK Wayne, Poole, UK  

Hana, Tsjechië  
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De Revival Fellowship in: 

situatie veranderd. We baden voor hulp voor 
een familie met huisvestingsproblemen en die 
dag kregen ze een aanbod! Erna genoten we 
van een gezamenlijk ontbijt. We kijken er naar 
uit om meer dingen te zien veranderen waar 
we de Heer voor bidden. Deze keer was 
Medway aan de beurt voor het gezamenlijke 
bidden en vasten met Ierland en de fellow-
ships in London. De gesprekken hadden als 
thema: “Het effect van gerechtigheid is 
vrede”. We werden aangemoedigd om in 
Gods rechtvaardigheid te wandelen die ons 
onder alle omstandigheden vrede geeft. De 
laatste zaterdagavond hadden we mini ge-
sprekken. We hoorden over het belang onder-
scheid te maken tussen vleselijke gedachten 
en geestelijke en door Gods aanwijzingen te 
volgen gaan we dat goed begrijpen. In de 
meeste religies duidt de “doop” op het volgen 
van de religie van de ouders. Onze doop duidt 
op de dood en opstanding van  Jezus Christus 
en een heel nieuw leven.  
  
Poole, UK 
We begonnen de maand met een bezoek aan  
Yeovil waar we in een park genoten van een 
picknick en een wandeling. Een broeder 
bracht een collega en diens dochter mee.  
De collega kwam ook naar de zondag bijeen-
komst en besloot zich te laten dopen.  Het 
volgende weekend hadden we bidden en 
vasten en konden we luisteren naar gesprek-
ken van enkele broeders over:  ‘Getrouw zijn’, 
‘Nederigheid’ en ‘Verbetering’. We hadden 
deze maand ook een outreach in het plaatsje 
Christchurch, waar ondanks de regen, het 
evangelie aan de mensen werd verteld.  
Daarna hadden we een gezamenlijke maaltijd 
en een presentatie over  “De  Religie van 
Nimrod”. We gingen bidden met enkele 
kinderen en Naomi ontving de Heilige Geest. 
We besloten de maand met een dinnernight: 
‘Vissers van mensen’ en we hoorden enkele 
korte gesprekken van het  leadershipscamp in 
Adelaide; ‘Het plezier van  Outreachen’ en ‘De 
groei van de  Bendigo Fellowship in Australia’. 
We genoten van heerlijke visgerechten en we 
hadden zelfs een ‘goudvis’ cake, de kinderen 
genoten van het decoreren en natuurlijk ook 
van het opeten!   
Tijdens de zondag bijeenkomst werd Naomi 
gedoopt en ook een bezoeker Wayne, die bij 
de tweede bijeenkomst was binnengelopen.   
Al met al hadden we fantastische fellowship 
en het evangelie blijft uitgaan. Wat een mooie 
manier om de maand af te sluiten!  

Dordrecht 
Verschillende broeders en zusters reisden 
deze maand naar andere assemblies buiten 
Nederland, om daar te helpen.  Sommigen 
gingen naar Frankrijk om deel te nemen aan 
de outreach en anderen reisden naar Zwitser-

land 
voor 
het 
camp 
daar.  
Bert en 
Klaasje 
gingen 
voor de 

tweede keer naar Sierra Leone en  Karin ging 
met hen mee. Toen 
ze weer terug 
waren gaf Karin 
haar getuigenis en 
ze vertelde ons hoe 
verschillend het 
leven is in dat deel 
van de wereld 
vergeleken met hoe wij leven. Toch is het 
overduidelijk dat we dezelfde God dienen, dat 
Hij hetzelfde werkt in alle mensen waar ook 
ter wereld. Alle broeders en zusters kwamen 
weer blij en verfrist terug van hun reizen. Eén 
van de zaterdag avonden was een avond met 
getuigenissen. We hoorden de getuigenissen 
van Edwin en Heleen en van Wout en Priscilla. 
Allemaal met verschillende achtergronden, 
met verschillende ervaringen, maar allemaal 
vrijgezet en gered door onze God die 
wonderen doet. We waren blij met het 
bezoek van Joy Togotu uit West London.    
 
Rotterdam 
Een zuster vertelde dat ze ernstige maag-
krampen had. Ze besloot voor iemand anders 
te gaan bidden en was meteen genezen. We 
hadden een avond met heel bemoedigende 
gesprekken van drie broeders. Ramon gaf een 
presentatie over de rituelen bij een tradi-
tionele Joodse bruiloft en de vergelijking met 
de aanstaande grote bruiloft: Jezus die zijn 
bruid trouwt, een paar feiten: de vader 
betaalt een hoge prijs voor de bruid. De bruid 
is geheiligd en apart gezet. Ze wacht tot de 
bruidegom haar komt ophalen, onverwachts, 
als een dief in de nacht. Zij zorgt ervoor dat ze 
klaar is en draagt een schoon wit kleed.  
Matt. 25:13: Zo waakt dan, want gij weet niet 
den dag noch de ure in welke de Zoon des   
mensen komen zal.  
 

Almere 
Gegroet broeders en zusters vanuit dit deel 
van de wijngaard! Er is weer een maand 
voorbij, waarin we veel mooie dingen leerden.  
Drie mensen zijn wederom geboren! 
Onze Next Gen activiteit was een avond 
waarin onze jonge broeders en zusters 
samenwerkten en leerden over eenheid en 
leidinggeven, het was een succes. We deden 
leuke spelletjes die deze onderwerpen bena-
drukten. Arno gaf een presentatie over Bijbel 
profetie, hoe Gods plan met de naties zich 
ontvouwt en waar alle conflicten tussen 
volken en landen die we vandaag kunnen 
zien, uit voort komen. Het was heel 
interessant!  Een gecombineerd weekend van 
bidden en vasten in Rotterdam was een tijd 
van effectief en vurig gebed. God zoeken in 
eenheid en in gebed geeft altijd de goede 
resultaten.  
Meina, Ps. René en Ester gingen naar 
Suriname om daar te helpen met het werk en 
om een camp van een paar dagen te hebben 
met de broeders en zusters. Tijdens hun 
verblijf werden 6 mensen wederom geboren.   
Het is fantastisch om overal ter wereld de 
vruchten van ons werk te zien. Op een avond 
deelde Maarten veel mooie getuigenissen die 
lieten zien wat God doet in het leven van de 
mensen. Evert gaf een gesprek over de 
betekenis van bidden en Leonard vertelde 
over kleine dingen die een groot verschil 
kunnen maken en die door  kunnen groeien. 
God ziet mogelijkheden in ons, maar zien we 
die zelf ook? Ga door met het werk van de 
Heer en blijf je daarin verheugen. God Bless.     
 
Medway 
We hadden een fantastische maand. In het 
eerste weekend bezochten we de herden-
kingsplaats van de Slag om Engeland. Er 
waren een paar bezoekers die ook meegin-
gen, we lazen veel verhalen over de grote 
moed die was betoond tijdens veel aanvallen. 
We kunnen hier ook bemoediging uit halen 
voor onze eigen strijd die we moeten strijden, 
de goede strijd van het geloof. Daarna 
genoten we van een gezamenlijke wandeling 
door Dover. Het volgende weekend kwamen 
we samen om voor diverse situaties te 
bidden. Ps. Steve sprak over het ijzer smeden 
als het heet is. Als dingen mensen opvallen of 
als de situatie zich voordoet, bid meteen, 
want jij kan de richting veranderen, smeed 
het ijzer als het heet is. Wij kunnen door 
gebed situaties veranderen. Die dag werd één 

Bidden en Vasten  Rotterdam 
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De Revival Fellowship in: 
omgeving van het camp. In een wat grotere 
plaats stopte de politie de outreach en zei:  
“jullie zijn met teveel, die een boodschap 
verspreiden ”, toen zijn we naar een andere 
plaats gegaan, want we zijn niet te stoppen.  
Hand. 5:38, En nu zeg ik ulieden: houd af van 
deze mannen en laat hen gaan; want indien 
deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het 
gebroken worden. 39 Maar indien het uit God 
is, zo kunt gij dat niet breken; opdat gij 
misschien bevonden wordt ook tegen God te 
strijden. Twee zusters baden met een jong 
meisje op straat voor de Heilige Geest en veel 
mensen kregen een pamfletje en hoorden het 
evangelie. We kijken uit naar de follow up van 
onze vijf contacten. Heel hartelijk dank aan 
allen die kwamen en meehielpen. We zijn 
dankbaar voor alle moeite die werd gedaan 
en we kunnen zeker zeggen dat we een 
geweldige tijd hadden. Prijs de Heer! 
 
Hongarije  
Gegroet. Twee mensen werden gedoopt en 
vier mensen ontvingen de gave van de Heilige 
Geest, met het bewijs van spreken in tongen.   
Er waren weer veel zegeningen deze maand.  
Een zuster wil de Heer prijzen, het nieuwe 
school rooster betekende dat ze niet naar de 
woensdag bijeenkomsten kon gaan, ze bad 
ervoor en het rooster werd veranderd en nu 
kan ze naar de bijeenkomsten komen.  
Een nieuwe zuster wil de Heer bedanken voor 
de vele overwinningen die ze al heeft kunnen 
behalen, inclusief dat ze moedig tegen 
anderen over God kan spreken en dat ze nu  
‘s nachts goed kan slapen, iets wat ze jaren 
niet kon. Een broeder voelde dat hij meer 
moest bidden en toen gebeurde er iets 
waardoor hij wel moest bidden  en hij merkte 
dat veel dingen werden opgelost nadat hij 
weer in harmonie was met God.  
Een broeder gaat voor het eerst vliegen op de 
jonge leeftijd van 70 jaar, als hij naar het 
winter camp in Nederland gaat, hij is daar 
heel dankbaar voor. Een zuster wil de Heer 
prijzen voor de rust die Hij haar heeft gegeven 
doordat ze nu kan slapen  en voor een slechte 
dag op het werk die veranderde nadat ze 
tijdens de lunch Psalmen had gelezen en 
tenslotte dat een project wat haar eerst 
onmogelijk leek, toen toch in korte tijd was 
gedaan, nadat ze was gestopt met piekeren 
en alleen de Heer bedankte dat Hij in haar 
leven was. September begon met een kids 
camp met veel mooie gesprekken en getuige-
nissen met als thema: Onoverwinnelijk. . 
Sommige broeders en zusters gingen naar het 
camp in Zwitserland, het was heel 
opbouwend en had als thema: Eén Geest, één 
Gemoed. Er waren 31 deelnemers. We 
hadden een avond met Bijbelstudie waarbij 
we door een aantal onderwerpen gingen, 
zoals: het belang van een goed gebedsleven. 
We hadden een outreach waarbij  we 
uitgingen met de reddende boodschap en de 
volgende avond hadden we een presentatie 
over de waarden van het gezin.  

 
Tsjechië  
Lieve broeders en zusters. Het hoogtepunt 
van deze maand was ongetwijfeld het record 
aantal gasten dat we midden september 
hadden! We maakten gebruik van het mooie 
weer en vertoonden buiten een film op de 
muur van de hal. Iedereen ging uit met het 
Woord, op school, op het werk en op social 
media, in totaal kwamen er 16 bezoekers naar 
het evenement! Het was een retro Moody 
film over het universum en  Gods grootheid—
het was heel inspirerend. Natuurlijk smaakten 
de popcorn en hotdogs ook goed. Eén gast 
bleef na de film en ontving de Heilige Geest, 
prijs de Heer. Een paar dagen later bezocht 
een vrouw, genaamd Hana, de woensdag 
bijeenkomst, nadat er ongeveer twee jaar 
tegen haar was getuigd. Ze werd meteen 
gedoopt! We zijn ook begonnen met door-
knocking in een klein plaatsje waar enkele van 
onze broeders en zusters wonen en hebben 
daar de vruchten al van gezien. Een echtpaar 
kwam naar een BBQ, de man bad met ons en 
hij was zo ontzettend blij dat hij nog steeds in 
tongen kon spreken (hij had jaren niet meer in 
tongen gebeden). We hadden een lang 
gesprek met hen en ze zijn van plan om naar 
de bijeenkomsten te komen. We hadden deze 
maand ook een presentatie over de rol van de 
man en de vrouw in de fellowship.  
 
Zwitserland 
We hadden een spannende maand, want we 
hadden ons eerste camp in Zwitserland. Maar 
de week ervoor hadden we eerst een week-
end van bidden en vasten. Bij de huis bijeen-
komst op vrijdag hoorden we, dat we in de 
Heer iedere dag de mogelijkheid hebben om 

opnieuw te beginnen. Soms zitten we vast in 
een situatie en dan is het nodig om de “reset 
knop” in te drukken en opnieuw te beginnen.  
Efeze 4:23 En dat gij zult vernieuwd worden in 
den geest uws gemoeds; 24 En den nieuwe 
mens aandoen, die naar God geschapen is in 
ware rechtvaardigheid en heiligheid.  
De volgende zondag hadden we een bezoeker 
die was  meegebracht door onze broeder uit 
Fiji. Een andere woensdag hadden we bezoek 

van  Geoff en 
Pamela uit de 
assembly van  
Darwin. 
Iedereen die ons 
bezocht, 
bedankt voor het 

bezoek. Daarna was het Swiss Camp van  
20-23 September, waarbij broeders en zusters 
uit Australië, Engeland, Hongarije, Tsjechië en 
Nederland ons kwamen versterken. We zijn 
dankbaar voor alle support. Zodra we op de  
campsite waren aan gekomen, kwam de 
huisbewaarder  langs en zij en haar moeder 
hoorden het evangelie, ze was erg geraakt 
door wat ze hoorde. Ze hebben allebei 
gebeden voor de Heilige Geest, maar hebben 
het nog niet ontvangen. We zijn nog in 
contact met hen. Op een zaterdag avond 
kwam er een man in de bijeenkomst, want hij 
hoorde ons zingen. Hij had ook een pamfletje 
in zijn brievenbus gevonden, want een week 
voor het camp waren we naar de omgeving 
daar gegaan om wat uitnodigingen in de 
brievenbussen te doen en te outreachen. 
Ephraim was lang geleden wederom geboren. 
We nog in contact met hem en zijn gezin. We 
hebben outreaches gedaan in plaatsjes in de 

 

Swiss Camp 
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We hadden een seminar over: Hoe kan je een 
beter leven hebben, niet in wereldlijke zin 
maar doordat Christus de richting aangeeft en 
op alle gebied helpt. Het laatste weekend 
hadden we ongeveer 15 jonge bezoekers op 
de dag van “Dwaze Wetenschap”, waar 
enkele broeders wat wonderen van de chemie 
lieten zien en daarna tegen hun ouders 
spraken over de Heer en dat Hij degene is die 
alles mogelijk maakt. Als laatste hadden we 
een avond waar een paar jongere broeders 
gesprekken gaven vol met over advies vanuit 
de geschriften, hoe om te gaan met teleur-
stellingen en het tweede ging over hoe God 
de tijd schiep en de mens dit probeert te  
weerleggen. Een maand vol zegeningen.  
 
Frankrijk 
We begonnen september met bidden en 
vasten als voorbereiding op ons jaarlijkse 
outreach evenement. Pamela en Geoff Horni 
uit Darwin waren er ook bij, het was echt fijn 
dat ze een paar dagen bij ons waren ter  
ondersteuning en voor fellowship. Het thema 
voor de outreach dit jaar was ‘De Nood 
Uitgang’, de Bijbel laat ons zien dat er echt 
een uitweg is uit de krankzinnige situatie waar 
de wereld zich in bevindt. Zeven broeders en 
zusters kwamen een handje helpen, drie uit 
Nederland en vier uit Engeland, inclusief  
Ps. Yomi en we verspreidden ong. 4,000 uitno-
digingen voor de zaterdagavond presentatie.  
Er kwamen zeven nieuwe bezoekers die 
avond en er waren heel veel goede 

De Revival Fellowship in: 

gesprekken; één man bad voor de Heilige 
Geest en kwam naar een bijeenkomst later 
die maand. Eén vrouw komt aardig regelmatig 
naar de bijeenkomsten sinds die tijd, maar 
nog geen dopen. We weten dat het Woord is 
uitgegaan in Angers en we blijven doorgaan.   
Voor ons was het een heel opbouwende tijd 
en zoals altijd was het zo bemoedigend om de 
ondersteuning van onze broeders en zusters 
te ervaren. De week erna kwamen  de familie  
Pennington en Provis  uit Melbourne hier voor 
een week je, dat was ook fantastisch. Het was 
zo fijn om tijdens de voorbereiding, outreach 
en follow up bezoekende broeders en zusters 
hier te hebben. Dank u Heer! 

Vervolg van Pag.1..  Voor het camp werden er al Fellowship avonden georganiseerd. Op één zo’n zaterdag avond waren er wat gasten en twee van 
hen ontvingen de Heilige Geest. De zondag na het camp genoten we van een fantastische bijeenkomst in een gehuurd klaslokaal, gevuld met  
broeders en zusters en gasten. We moesten zonder muziek zingen, maar het klonk mooi en levendig.  
Na de bijeenkomst hadden we twee dopen, Richi (neef van broeder Son) en Michaela (nicht van Delano en Meredith). Allebei ontvingen ze de  
Heilige Geest, overal brede  glimlachen. Maandag na het camp hadden we een fellowship avond bij broeder Son en Soennita thuis.  
Die avond werden hun buren  Rudi en Leandro gedoopt.   
Op dinsdag gingen Ps. René, Ester en  Meina weer weg en Delano, Meredith en Malinda bleven nog ter ondersteuning van de fellowship. 
Het is fantastisch om het werk in Suriname te zien groeien. Groeten van alle broeders en zusters, houd hen a.u.b. in gebed.  


