
Beleidsplan DPM Nederland 2019 
 
 
Activiteiten 
 
Nieuwsbrieven (fondswerving)/Onderwijsbrieven 
(alle communicatie wordt zowel in drukwerk als e-mail verspreid) 
- Onderwijsbrieven: We sturen in 2019 vijf onderwijsbrieven, waarbij we enkele 

keren een gratis proclamatiekaart meesturen. De onderwijsbrief is dan wat korter, 
waardoor de kosten gelijk blijven. 

- In de regelmatig verschijnende nieuwsbrief Investeer in mensen wordt de achterban 
dit jaar geïnformeerd over het DPM-werk in Rusland, het Midden Oosten, China en 
India.  

 
Online Cursussen 
In 2019 wil DPM Nederland  5 online cursussen draaien, waarvan minimaal 1 en 
wellicht 2 geheel nieuw:  
- Waarom God jou belangrijk vindt (nieuw) 
- Elke dag geloven (derde keer) 
- De namen van God (tweede keer) 
- Nader te bepalen 
- Nader te bepalen 

 
Dagelijkse Overdenkingen 
- De Dagelijkse Overdenkingen blijven we produceren en rondsturen. Dit jaar sturen 

we een hele nieuwe serie van 52 weken over de pijlers van het van het christelijk 
geloof. We voegen hier de dagelijkse gebedsitems vanuit de gebedskalender uit het 
wereldwijde werk aan toe.  

- We sturen aan het begin van het jaar één specifieke fondswerfmailing voor 
dagelijkse overdenkingen. Indien nodig sturen we in het najaar nog een  

  
Website / e-mailings 
In 2019 zullen we een begin maken met het bouwen van een nieuwe website om 
compatibel te blijven met WordPress. 
Bij de e-mailings blijven we de Onderwijsbrief en Investeer los van elkaar versturen, met 
enkele weken ertussen. De respons op de E-mail Investeers is, sinds we dat doen, 
verbeterd. 
 
Video’s / Youtube  
- Vanuit het Nederlandse kantoor wordt een internationaal project geleid om 30 

video’s van Derek Prince in het Engels te ondertitelen. 
- Wanneer de video’s Engels ondertiteld zijn, is het eenvoudiger en minder tijdrovend 

om deze ondertiteling ook in het Nederlands beschikbaar te maken.  
- In de loop van het jaar zullen een aantal nieuw Nederlands ondertitelde predikingen 

van Derek Prince gepost worden op ons Youtube-kanaal, waaronder The two 
harvests. 

- Productie van kleine videofragmenten op Youtube die we ook willen toevoegen aan 
het kanaal en publiceren op de DPM Facebook pagina.  

 



Promotie 
- Dit jaar ontwerpen we een nieuwe website, met een stabieler template en meer 

functies voor de verschillende producten in verschillende talen. 
- In mei houden we een conferentie met Ross Paterson, directeur van het 

zendingswerk in China, om onze achterban de gelegenheid te geven meer over het 
zendingswerk en ons werk in Nederland en België te horen en onderwijs te 
ontvangen. 

- Wij onderzoeken de mogelijkheid om met Stichting Opwekking een gezamenlijk 
project te starten voor eenheid onder de christenen in Nederland.  

- Via stands en presentaties op diverse conferenties en in verschillende gemeenten 
willen we werken aan de promotie van DPM, de verspreiding van het gratis 
onderwijs en fondswerving.  

 
Boeken 
We zullen ondersteuning bieden aan het uitgeven van twee boeken van Derek Prince 
door de stichting Lektuur voor Leven, de uitgeverij van boeken van Derek Prince. Het 
gaat om de Nederlandse vertaling van Christ’s last order en Longing for his appearance. 
Beide staan gepland in de eerste helft van het jaar. 
Verder werken we aan een dagboek van de overdenkingen ‘Woord uit het Woord’ en een 
vertaling van het boekje Hope beyond grief.  
 
Fondswerving voor DPM wereldwijd 

- De eerder genoemde nieuwsbrieven zijn bedoeld voor informatievoorziening 
over het zendingswerk van DPM internationaal en voor fondswerving om druk 
en verspreiding van boeken van Derek Prince in zendingsgebieden mogelijk te 
maken.  

- We willen in 2019 meer mogelijkheden creëren op de website voor fondswerving 
voor de verschillende zendingsgebieden. Daarbij willen we ook meer informatie 
uit deze gebieden op de website gaan plaatsen.  

 
Overig  

- Contacten wereldwijd: Reis naar DPM Internationale Conferentie. 
 
 
 


