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NOVEMBER 2019
We willen je vragen met ons - als DPM-medewerkers wereldwijd - te bidden voor

onze missie: levensveranderd bijbelonderwijs mogelijk maken voor diegenen die

het echt nodig hebben. Bedankt dat je de tijd wil nemen om ons in gebed en

financiele hulp te steunen met ons zendingswerk.

1 NOVEMBER INTERNATIONAAL
• Het bestuur en de zendingswerkers met hun 

gezinnen van de meer dan 50 DPM-kan-

toren, hebben voortdurend gebed nodig. 

Bid om Gods leiding en wijsheid, genezing, 

kracht en bemoediging, bescherming en 

voorziening.  

Midden-Oosten

2 NOVEMBER ISRAËL
• Er is steeds meer Hebreeuws materiaal van 

Derek beschikbaar. Bid dat het nog veel 

meer mensen zal bereiken! 

• Bid dat de rabbi’s die gezegend zijn door 

Dereks boeken, gebruikt worden op de 

manier die de Heer verkiest. 

• Het team in Israël heeft ook contacten met 

de plaatselijke Russischtalige gemeenschap, 

die helpen met het verspreiden van Dereks 

Russische materialen. Bid voor deze leiders, 

en voor de mensen die zij dienen; bid dat 

Dereks boeken een doeltreffend hulpmiddel 

zijn voor discipelschap. 

3 NOVEMBER EGYPTE/MIDDEN-OOSTEN
• Bid voor degenen die betrokken zijn bij het 

drukken van God Incognito, en ook voor hen 

die de audioversie zullen vertalen. Bid dat dit 

onderwijs veel mensen zegent.

• In Zuid-Soedan wordt de studie van De 

Pijlers afgerond. Bid om Gods bescherming, 

en om Zijn zegen op het onderwijs. 

• Bid voor de mensen die het boekje Ik vergeef 

je vertalen in het Arabisch. 

 4 NOVEMBER SYRIË

• Bid dat de kinderen en jongeren die tijdens 

de zomerkampen hebben besloten Jezus 

te volgen, dichter naar Hem toegroeien. Bid 

ook dat de Heilige Geest nog meer harten zal 

openen voor Gods Woord. 

• Bid dat er meer onderwijsmateriaal van Derek 

beschikbaar komt voor nieuwe gelovigen. 

• Blijf bidden om vrede in dit door oorlog ver-

scheurde land; bid dat het Evangelie genez-

ing zal brengen. 

Rusland en Oost Europa

5 NOVEMBER AZERBEIDZJAN
• Aangezien zo’n 90% van de bevolking 

moslim is, moeten de christenen fijngevoelig 

zijn. Bid voor het team dat momenteel bezig 

is met het ondertitelen van video’s van Derek. 

Bid dat deze video’s veel geestelijke groei 

zullen geven. 

6 NOVEMBER ESTLAND
• Zendingswerker German uit Estland gaat 

in november een zendingsreis maken naar 

Udmurtia. Hij gaat evangeliseren in de 

dorpen en voor de zomer van 2020 evange-

lisatie campagnes plannen. 

• German geeft les op een zendingsschool in 

Perm, Rusland. Bovendien maakt hij plannen 

voor een vakantie voor weeskinderen. Bid 

om Gods gunst voor de voorbereidingen. Bid 

ook om financiën voor de school: er moeten 

reparaties worden gedaan, en meubels, bed-

dengoed en borden worden aangeschaft. 
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ZENDINGSVERSLAG   
Estland German hield deze zomer in Helsinki, Finland, een 

prachtige evangelisatie actie: ‘De tent van wonderen’. Er deed een 

team uit acht landen mee: muzikanten, breakdancers en clowns. 

Dit liet de mensen niet onberoerd, en de tent zat elke dag vol. 

Evangelisten en voorgangers uit verschillende landen gaven hun 

getuigenis, en riepen de mensen op tot bekering. Na het gebed 

voor bekering en het gebed om genezing, gingen de mensen de 

straat op om te getuigen van de wonderen van genezing: “Jezus 

leeft, en Hij redt en geneest vandaag!” 

Na de tentcampagne werden zes jonge mannen, die de beslissing 

hadden genomen een verbond met God te sluiten, gedoopt. 

7 NOVEMBER OEKRAÏNE
• Er is grote vraag naar Dereks Russische 

audio-onderwijs. Vijf nieuwe Russische 

boodschappen en de audio-versie van Het 

huwelijk, een verbond zijn nu op YouTube 

geplaatst. Bid dat ze genezing en kracht 

zullen brengen aan huwelijken in Oekraïne. 

• Er is vraag naar Dereks audio-boeken. Bid 

om Gods zalving als deze worden gere-

aliseerd, en om de financiën die dit werk 

mogelijk maken.  

Noord- en Zuid-Amerika

8 NOVEMBER VERENIGDE STATEN/
SPAANSSPREKENDE GEBIEDEN 
• In de Verenigde Staten wonen meer dan 

veertig miljoen Spaanstaligen, en meer 

dan 10 miljoen tweetaligen, waarvan velen 

de kinderen van Spaanssprekende immi-

granten zijn. Bid om goede contacten met 

Spaanse voorgangers en andere leiders, 

zowel plaatselijk als in Ecuador, Peru, Uru-

guay, Argentinië en Colombia, zodat we 

deze mensen kunnen bereiken. 

• Bid dat door middel van deze contacten de 

verspreiding van Dereks Engelse en Spaanse 

materiaal zal toenemen. 

9 NOVEMBER CANADA 
• Bid dat er volgend jaar meer mogelijkheden 

komen om Dereks onderwijs te delen met 

kerken, gevangenissen en de mensen in de 

aboriginal gemeenschap.

• Bid om een grotere bekendheid van de 

DPM-Canada website en al het onderwijs 

dat daar verkrijgbaar is. 

Europa

10 NOVEMBER VERENIGD KONINKRIJK 
• Middels verschillende netwerken zijn gratis 

exemplaren van ‘Bidden voor de regering’ 

verspreid. Bid dat dit onderwijs een nieuwe 

generatie van voorbidders voor de regering 

van het Verenigd Koninkrijk teweegbrengt. 

11 NOVEMBER POLEN
• Bid om een goede samenwerking met de 

lokale kerken, en om een groeiende erken-

ning en waardering voor Dereks onderwijs 

onder de christenen in Polen. 

• Bid dat de resterende boekprojecten voor dit 

jaar met succes kunnen worden afgerond, 

en veel vrucht zullen voortbrengen in Polen. 

• Bid dat Agnieszka, die ernstige gezondheid-

sproblemen heeft, weer gezond zal worden 

en het werk weer kan gaan oppakken. 
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12 NOVEMBER DUITSLAND

• Bid om Gods zalving voor degenen die bezig 

zijn met het proeflezen van drie nieuwe 

boeken, en voor geld voor het drukken van de 

boeken. Onlangs kregen we fondsen om tien 

uitverkochte boeken te kunnen herdrukken.

• Bid voor de aanstaande DPM-conferenties 

en – bijeenkomsten die overal in Duitsland 

zullen worden gehouden. 

• Bid om een nieuwe visie van de Heer voor 

2020; bid ook om kracht en een goede 

gezondheid om Zijn doelen te vervullen.  

13 NOVEMBER FRANKRIJK
• Bid dat het nieuwe boek The Coming Revival, 

de Kerk in Frankrijk en de andere Fransprek-

ende gebieden voorbereid op de weder-

komst van de Heer. 

• Bid om zalving en wijsheid voor hen die 

werken aan Gods Kerk herontdekt; bid dat 

dit boek de Kerk zal helpen vrij te komen 

van door mensen bedachte systemen en te 

worden zoals God haar heeft bedoeld. 

• Bid dat de Heer de Videobijbelschool blijft 

gebruiken. 

• Correspondentieschool De Pijlers is populair. 

God gebruikt dit voor gelovigen die niet naar 

een plaatselijke kerk gaan, of geen goed 

onderwijs ontvangen. Bid voor Catherine, 

die werkt als mentor van deze studenten.

14 NOVEMBER NEDERLAND
• Begin deze maand is weer een nieuwe 

online cursus begonnen. Hij is gebaseerd 

op Dereks  boodschap: Besef je hoe waarde-

vol je bent? Er zijn zoveel mensen die hulp 

zoeken om vrij te komen van schaamte en 

schuld. Bid dat de levens van de deelnemers 

aan deze cursus zullen veranderen, doordat 

ze een dieper begrip krijgen van Gods liefde.

• Bid dat de Kerk in Nederland en België vast-

houdt aan het Woord van God. Veel christe-

nen ondersteunen DPM op royale wijze. 

Indisch subcontinent

15 NOVEMBER SRI LANKA 
• Bid om Gods bescherming, wijsheid en leid-

ing voor de coördinatoren Sam en Olivia en 

voor vertaler Prince, die werken aan de uit-

breiding van DPM. 

• Op 16 november worden er presidentsverk-

iezingen gehouden. Bid dat de wil van God 

wordt gedaan. Bid om Zijn bescherming 

voor de kerken en bedieningen.

16 NOVEMBER INDIA
• Op het jaarlijkse DPM-Kerstfeest voor 

Weeskinderen, worden 800 wezen en hulp-

behoevende kinderen verwacht. Bid dat ze 

gezegend worden en dat ze Jezus zullen leren 

kennen.

GETUIGENIS  Verenigd Koninkrijk  
“Ik ben geboren in 1991, maar pas vorig jaar, toen ik aan het herstellen 

was van een zware operatie, heb ik serieus geluisterd naar het 

onderwijs van Derek Prince over de doop. De Bijbel en zijn duidelijke 

onderwijs overtuigden mij ervan dat ik als volwassen gelovige volledig 

ondergedompeld moest worden. Dit jaar, op Paaszondag, ben ik gedoopt. 

Ik heb een aantal keren de gelegenheid gekregen om hierover te vertellen, 

want mensen vragen vaak: ‘Wat heb jij met Pasen gedaan?’ We zullen 

misschien nooit weten wat het gevolg is en wat de geweldige kracht van 

God heeft bewerkt als we zaad zaaien voor de eer van Zijn Naam.”  —Gill
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• Onlangs is een DPM-website in de Tamil taal 

gelanceerd (https://tamil.derekprince.in/). 

Bid dat veel mensen de site zullen bezoeken, 

en gezegend worden door het materiaal. 

Oceanië

17 NOVEMBER NIEUW-ZEELAND
• Bid voor James, die korte video’s maakt, 

gebaseerd op Dereks onderwijs, om de jon-

gere generatie hiermee in aanraking te bren-

gen. Bid ook dat de video’s veel jongeren 

zullen inspireren het Woord van God serieus 

te gaan onderzoeken. 

18 NOVEMBER AUSTRALIË
• Bid dat de Heer DPM-Australië in contact 

zal brengen met gelijkgezinde bedienin-

gen, om samen het zendingswerk onder de 

inheemse bevolking, Papoea Nieuw-Guinea 

en de gedetineerden, uit te breiden.  

Azië

19 NOVEMBER INDONESIË
• Bid om Gods bescherming, wijsheid en 

leiding voor directeur Marcel, die wegen 

zoekt het werk van DPM uit te breiden in het 

grootste moslimland ter wereld.  

20 NOVEMBER FILIPPIJNEN
• Dereks Engelse video’s worden voorzien van 

ondertiteling in het Tagalog. Bid om Gods 

wijsheid en zalving voor allen die hierbij 

betrokken zijn; bid dat het proces vlot ver-

loopt, en dat deze hulpbron een grote zegen 

zal zijn voor veel mensen op de Filippijnen.  

21 NOVEMBER ZUID-KOREA 
• Bid om Gods bescherming en zalving voor 

de nieuwe vertalers in Zuid Korea; bid ook 

om nieuwe ideeën voor de verspreiding van 

het materiaal nadat het is geproduceerd. 

ZENDINGSVERSLAG  Sri Lanka 
DPM–India directeuren Elsie en Danny en vertaler pastor Prince 

hebben een geslaagde 10-daagse bedieningsreis gemaakt op 

Sri Lanka. Honderden voorgangers en andere leiders hebben 

onderwijs gekregen over verschillende onderwerpen, waaronder 

De Omwisseling en Van vloek naar zegen. Velen ontvingen nieuwe 

openbaring en werden bevrijd. Een vrouw schreef het volgende aan 

Elsie: Toen u sprak over Jezus als Koning en Priester naar de ordening 

van Melchizedek, was elk woord voor mij. God sprak zo duidelijk over al 

de chaos, verwarring, en de vele maanden van onzekerheid en pijn. Elk 

woord was als balsem voor mijn wonden; ik probeerde de hele tijd mijn 

tranen te bedwingen.”

ZENDINGSVERSLAG   
Indonesië Een voorganger uit Australië is hier onlangs op 

bezoek geweest en heeft vijf boeken van Derek verspreid onder 

550 pastors op verschillende locaties! Er is contact gelegd met 

een zendeling, die conferenties voor pastors coördineert op Java. 

Dit geeft de mogelijkheid meer boeken van Derek te verspreiden. 
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22 NOVEMBER CHINA
• Een lid van het China-team berichtte dat ze 

ziet dat het leven in China nu veel zwaarder 

is dan voorheen; toch is de vraag naar 

Dereks materialen net zo groot. Bid dat alle 

leden van het team - in het bijzonder dege-

nen binnen China - werken onder Gods 

bescherming en zegen en doorgaan met het 

uitdelen van geestelijk voedsel.

23 NOVEMBER CAMBODJA  
• Het DPM-team is van plan voor het einde 

van dit jaar evangelisatieacties en voor-

gangersseminars te houden in twee afgel-

egen provincies te houden. Bid dat hiervoor 

de juiste contacten en netwerken kunnen 

worden opgebouwd. 

Afrika

24 NOVEMBER MADAGASKAR
• Nu Dries een catamaran heeft, die meer 

mensen kan vervoeren, neemt hij vaker 

een team mee naar afgelegen dorpen langs 

de westkust, en in het binnenland langs de 

rivieren. Ze geven onderwijs aan de nieuwe 

gelovigen en stichten gemeenten. Bid om 

hun bescherming en om voorziening.

25 NOVEMBER ZIMBABWE
• De pastors Theuns en Deirdre (met hun drie-

jarige tweeling) zijn zendelingen uit Zuid-Af-

rika. Na een recente zendingsconferentie in 

Pretoria hebben ze onderwijsmateriaal van 

Derek mee terug genomen. 

ZENDINGSVERSLAG   
Filippijnen 
• Dereks onderwijs wordt hier steeds bekender. Een bekende 

beweging vanuit de Filippijnse kerken gebruikt De Pijlers om 

nieuwe gelovigen onderwijs over discipelschap te geven. 

• Getuigenis: Ik houd van het Woord van God en het is voor mij 

voedsel voor de ziel. Elke keer wanneer ik onderwijs en predik-

ing uit het Woord hoorde, ervoer ik een honger in mijzelf die niet 

gestild kon worden – totdat ik het onderwijs van Derek Prince 

hoorde. Ik prijs God dat Hij deze man de kennis en de stem heeft 

gegeven om Gods boodschap zo duidelijk door te geven. Dereks 

onderwijs heeft de leegte in mijn geestelijk leven opgevuld, mijn 

honger gestild en de dorst naar God op een persoonlijke manier 

gelest. Ik ben dankbaar dat God Derek Prince heeft geschapen. 

Luisteren naar Dereks boodschappen is een feest voor mijn ziel. 

ZENDINGSVERSLAG
China Kortgeleden kreeg ons China-team contact met een 

leider van een andere bediening in China (iemand met tientallen 

jaren ervaring). Het raakte ons diep te horen dat hij Dereks Chinese 

materiaal verspreidt in de gemeenten die hij bezoekt. Hij ondersteunt 

ook van harte een nieuw USB-project dat apparaten met onderwijs 

van Derek vervaardigt, om te geven aan leiders in China. 
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• Bid voor Theuns en Deirdre die werken 

met jonge Zimbabweanen. Het percentage 

werkloosheid bedraagt 95, en deze jonge 

mensen ontvangen onderwijs, bediening en 

een opleiding, waardoor ze in hun onder-

houd kunnen voorzien en hoop hebben. 

• Bid voor Theuns, die te kampen heeft met 

pijn in zijn rug, en misschien een operatie 

moet ondergaan. 

• Bid dat hun kerk sterk is en als een licht-

baken dient voor Zimbabwe.

26 NOVEMBER LESOTHO
• Stephen Schmidt en zijn gezin hebben 

onlangs materiaal van Derek meegenomen. 

Ze waren heel dankbaar omdat Dereks 

onderwijs over de Kerk juist nu heel belan-

grijk is, aangezien ze kerken stichten in dit 

gebied. Bid om Gods wijsheid, voorziening 

en bescherming bij alles wat ze doen.

• Bid dat Dereks radiouitzendingen in de lucht 

komen, en dat ze veel geïsoleerde en anders 

moeilijk bereikbare dorpen zullen bereiken. 

27 NOVEMBER ETHIOPIË
• In september heeft Henok Dereks boeken 

verspreid in dorpen op het platteland, tijdens 

een speciale evangelisatieactie. Bid dat de 

Heer de harten van de mensen opent, zodat 

ze het onderwijs begrijpen en ontvangen. 

Bid ook voor de gezondheid en bescherm-

ing van Henok.

ZENDINGSVERSLAG  
Cambodja 
DPM doet zendingswerk onder de Phnong-

stam. De meeste leden zijn animist en doen 

aan toverij. Hun dorp is berucht om vervolg-

ing van christenen. Toch kwamen er ongeveer 

100 mensen naar de evangelisatieactie, en 

velen van hen werden gered! De lokale kerk 

geeft deze nieuwe gelovigen onderwijs in 

discipelschap. 

28 NOVEMBER ZUID-AFRIKA
• Bid om voortdurende bescherming en 

gunst van de Heer voor de voorganger die 

tien stadjes in de Kalahari woestijn heeft 

bezocht, en Dereks Amhaarse boeken 

heeft verspreid. Hij komt in gebieden die 

slechts één keer in de twee of drie jaar een 

rondreizende pastor zien. 

29 NOVEMBER MOZAMBIQUE
•  Jeugd met een Opdracht in Nampula gaat 

de Portugese Fundament van geloof door 

bijbelstudie drukken. Niet alleen voor eigen 

gebruik, maar ook voor Iris Ministries en 

andere zendelingen in Mozambique. Dit 

bespaart transport-, douane- en distributie-

kosten. Bid om de zegen van de Heer voor 

deze bediening en de betrokken mensen. 

• Bid om de fondsen voor het drukken van 20 

andere titels van Dereks Portugese boeken. 

30 NOVEMBER MALAWI

• Bid dat al het materiaal van Derek, dat vorig 

jaar in het hele land is verspreid, veel vrucht 

zal opbrengen en tot bemoediging zal zijn.

• Bid om een geslaagde herdruk van Fun-

dament van geloof door bijbelstudie in het 

Chichewa. 

• Bid dat er een mogelijkheid komt Dereks 

radioprogramma’s uitgezonden te krijgen in 

Malawi. 
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DECEMBER
Derek Prince ”Ik geloof dat de beste 

manier voor jou en mij om te leven in een voort-

durend verwachten van de terugkomst van de Heer 

is: wees zo vaak als maar mogelijk is dichtbij de 

Heer door Zijn Woord en door gebed”. 

(Vanuit het boek: Uitzien naar Jezus’ komst) 

1 DECEMBER INTERNATIONAAL
• Bid voor alle directeuren van DPM wereld-

wijd om Gods visie en leiding, zodat ze Zijn 

wil onderscheiden bij alle plannen voor hun 

specifieke team en gebied in 2020.

2 DECEMBER WERK ONDER GEVANGENEN 
• In verschillende landen dienen de 

DPM-kantoren gevangenen en pastors met 

Dereks bijbelstudiemateriaal. Bid in deze 

maand speciaal voor de gedetineerden; 

bid dat de liefde van God hen aanraakt in 

deze kerstperiode. Bid dat door het onder-

wijs wat ze ontvangen hun levens voor 

altijd zullen veranderen. Bid dat God in hun 

levens tot Zijn doel komt, of het is binnen 

de gevangenis of na hun vrijlating. 

Rusland en Oost Europa

3 DECEMBER OEKRAÏNE
• Bid voor het herdrukken van Dereks boek 

‘Zegen of vloek’. De eerste oplage van 5.000 

exemplaren, die we een paar jaar geleden 

hebben gedrukt, is bijna op. 

Azië

4 DECEMBER CAMBODJA
• Van 7-9 december wordt een evangelisatie-

actie gehouden met Franklin Graham. Hier-

bij worden Dereks boeken verspreid. Bid dat 

het materiaal mensen zal zegenen.

ZENDINGSVERSLAG 
Oekraïne
We werken samen met afkickklinieken en 

ontvangen positieve feedback op het mate-

riaal van Derek. De volgende getuigenissen 

kwamen van één van deze centra:

• Meer dan 10 jaar lang ben ik verslaafd gewe-

est aan drugs en alcohol, totdat Jezus mij 

vond. Het boekje Gods antwoord voor afwi-

jzing van Derek heeft me geholpen geestel-

ijk te groeien en heeft licht gegeven op veel 

aspecten van mijn leven! Bedankt voor de 

gratis lectuur, en de aandacht die u geeft aan 

mensen die hulp nodig hebben.         - Dmitry

• Voordat ik Jezus ontmoette heb ik acht jaar 

lang alcohol en drugs gebruikt. Ik leef nu al 

vijf jaar in de vrijheid en gemeenschap met de 

Heer. Mijn leven is erg veranderd en ik dank 

Hem daarvoor! Dereks boek over de Psalmen 

heeft me geholpen dichter bij God te komen. 

Ik heb veel beloften gevonden voor mijzelf 

en mijn familie en ik werd me ervan bewust 

dat je een vertrouwelijke, vriendschappelijke, 

eerbiedige relatie met de Heer nodig hebt. Ik 

ben dankbaar voor zijn toegankelijke en een-

voudige uitleg van de Bijbel, en voor de gratis 

lectuur die levens verandert!                  - Galina

• Mijn zoon was vroeger drugsverslaafd. Dit 

was een zware beproeving in mijn leven. 

Maar als gevolg van deze situatie heeft Jezus 

mij gevonden, en mijn leven is compleet ver-

anderd. Dankzij de voorziening van gratis 

lectuur, kan ik geestelijk groeien en word ik 

versterkt in het geloof!                          - Victoria
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ZENDINGSVERSLAG Nepal 
“Ik ben heel dankbaar voor de boeken van Derek Prince, die me hebben geholpen 

in mijn geestelijk leven, en ook bij het onderwijzen van andere gelovigen. Ze zijn 

zo praktisch, en gemakkelijk te begrijpen. Ze werden gelezen door voorgangers, 

die dan terugkwamen en om meer boeken vroegen, voor hun studie en om weg te 

geven aan mensen die ze nodig hadden.”                           - Pastor Rabin, Urlabari  

ZENDINGSVERSLAG Vietnam 
Ons team heeft onderwijs gegeven in het centrale hoogland aan 70 jonge lei-

ders. We hebben wat boeken en proclamatiekaarten achtergelaten. Het was 

verbazingwekkend te zien hoe hongerig ze zijn naar de Heilige Geest, ondanks 

vervolging en armoede. Er is echt een grote liefde voor God. We realiseerden 

ons opnieuw hoe kostbaar de materialen van Derek Prince voor mensen zijn. 

We zijn des te dankbaarder het te kunnen verspreiden.

5 DECEMBER NEPAL 
• Bid dat de herdruk van een aantal van 

Dereks Nepalese boeken vlot verloopt. Bid 

dat deze boeken op ruime schaal in heel 

Nepal worden verspreid en een grote veran-

dering teweegbrengen in allen die ze lezen.

6 DECEMBER MONGOLIË
• Bid dat de elf Mongoolse boeken van Derek 

rond kerst omgezet zijn naar audioformaat, 

zodat ze samen met ander audio-onderwijs 

op YouTube geplaatst kunnen worden.

• Bid dat duizenden mensen ernaar luisteren 

en toegerust en bemoedigd worden. Bid dat 

ze anderen erover zullen vertellen. 

7 DECEMBER VIETNAM
• Bid om Gods bescherming, leiding en wijs-

heid voor de beide DPM-vertaalteams in dit 

communistische land, die werken met dit 

doel: Bereik de onbereikten, onderwijs hen 

die geen onderwijs hebben ontvangen. 

• Bid om een toenemende bekendheid van 

de DPM-Vietnamwebsite (https://vi.dpmvi-

etnam.org/); bid dat veel mensen de gratis 

boeken en proclamatiekaarten die daar ver-

krijgbaar zijn, zullen downloaden. 

8 DECEMBER JAPAN
• Bid om Gods bescherming en zalving voor 

de drie Japanse vertalers. 

• Bid dat de Heer ons als DPM initiatieven 

aanreikt om de Japanse bevolking, en vooral 

de jongere generatie, te kunnen bereiken. 

9 DECEMBER MYANMAR
• De directeur van een bediening in Myanmar 

heeft onlangs een brede selectie Birmese 

boeken van Derek toegezonden gekregen. 

Hij werd persoonlijk gezegend door het 

onderwijs en heeft een paar boeken aan 

de openbare bibliotheek gegeven. Bid dat 

veel mensen getransformeerd worden door 

Dereks levensveranderende onderwijs.

10 DECEMBER CHINA
• Het huidige Chinese leiderschap oefent 

een steeds scherper wordende controle uit 

op ieder geloof dat afwijkt van het com-

munisme. Bid om Gods wijsheid en zalving 

voor de gelovigen in China, om gebruik te 

maken van de kersttijd voor evangelisatie en 

het delen van het goede nieuws van de Heer 

Jezus en Zijn liefde voor China, het dichtst-

bevolkte land ter wereld. 
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ZENDINGSVERSLAG
Japan Een man die zich afvroeg of 

God bestond, begon de website van DPM-

Japan door te nemen. Vorige maand werd 

hij gedoopt. Hij zegt dat zijn leven en zijn 

kijk op de wereld totaal zijn veranderd!

ZENDINGSVERSLAG 
Hongarije Kortgeleden hebben we 

een conferentie gehouden met als onderw-

erp Dereks boek Koers houden in de storm. 

Veel mensen in Hongarije worstelen met de 

problemen van het leven en Dereks onder-

wijs heeft hen rijk gezegend. Het heeft veel 

gelovigen een nieuwe visie gegeven, omdat 

ze Gods allesomvattende goedheid leerden 

zien te midden van het lijden.  

Europa

11 DECEMBER NOORWEGEN
• Bid dat voorgangers en kerkleiders in 

Noorwegen open staan voor het gebruiken 

van Dereks onderwijs als hulpmiddel voor 

lessen over discipelschap voor hun kerken. 

• Bid om contacten en door God geleide 

afspraken met belangrijke personen 

binnen kerken en christelijke organisaties, 

die Dereks onderwijsmateriaal willen 

gebruiken en verspreiden. 

12 DECEMBER KROATIË
• Bid voor de vertaler en de proeflezer van 

vijf nieuwe boeken waaraan we werken. Ze 

komen verschillende problemen tegen en 

hebben de hulp van God nodig. 

• We hebben contact gezocht met één van 

de grootste weeshuizen van Zagreb. Ons 

aanbod hen te voorzien van boeken van 

Derek, is tot nu toe afgewezen. Bid om gel-

egenheden de boeken aan deze kinderen en 

jongeren ter beschikking te kunnen stellen.  

13 DECEMBER HONGARIJE
• Bid dat de nieuwe Hongaarse boeken (In 

Gods aanwezigheid en Koers houden in de 

storm) veel mensen op Jezus zullen wijzen. 

• Bid dat de Hongaarse kerken nieuwe gelovi-

gen toerusten en versterken met Gods 

Woord. Bid dat velen Dereks materiaal 

zullen gebruiken. 

• Bid om de benodigde werkers voor het ont-

werpen van covers voor de nieuwe boeken 

die zullen verschijnen over de onderwerpen: 

heiligheid, veiligheid en de eindtijd.  

14 DECEMBER ZWITSERLAND   
•  Bid om wijsheid en leiding, hoe het werk in 

het komende jaar voortgezet moet worden.  

• Bid dat de juiste mensen bij het team 

komen: met visie voor het werk. 

15 DECEMBER FRANKRIJK
• Blijf bidden om een doorbraak in de Rooms 

Katholieke Kerk hier. Het is nog steeds een 

sterk bolwerk, en staat volledig gescheiden 

van de Protestantse Kerk in Frankrijk. 
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• Bid om inzicht om Dereks onderwijs te 

verspreiden. Bid ook dat God voorziet in 

mensen met die kunnen helpen met het 

bedenken van nieuwe initiatieven. 

16 DECEMBER VERENIGD KONINKRIJK
• Gevangenispastors willen graag ons nieuwe 

studiemateriaal voor groepen gebruiken: 

Fundament van geloof. Bid om de financiën 

die nodig zijn om aan deze vraag te voldoen; 

bid dat de gedetineerden veranderd worden 

door Dereks onderwijs. 

17 DECEMBER DUITSLAND
• We ontwikkelen online cursussen om de 

mensen op een nieuwe en frisse manier 

kennis te laten maken met Dereks onder-

wijs, vooral de jongere generatie. Bid voor de 

betrokkenen hierbij en dat de cursussen een 

blijvende impact zullen hebben.

Noord- en Zuid-Amerika

18 DECEMBER VERENIGDE STATEN   
• Bid om visie en de leiding van de Heer voor 

2020 wat betreft het werk onder studenten 

en hun leeftijdsgenoten; bid dat we deel 

kunnen nemen aan jeugdevenementen, waar 

onderwijsmateriaal kan worden weggegeven. 

19 DECEMBER PERU  
• Het vertalen van Dereks radioboodschap-

pen in het Ayacucho Quechua dialect van 

Peru en de buurlanden gaat door. Bid dat 

zij die hierbij betrokken zijn, doorzetten om 

deze taak met succes te voltooien. 

20 DECEMBER VERENIGDE STATEN/
SPAANSSPREKENDE GEBIEDEN
• Bid om nieuwe contacten met Spaanse 

voorgangers en leiders in de Verenigde 

Staten en Latijns Amerika.

• Bid dat het team wijsheid en leiding van de 

Heer ontvangt voor de ontwikkeling van het 

werk en het netwerken met voorgangers en 

bedieningen, voor 2020. 

Oceanië 

21 DECEMBER SOLOMON EILANDEN  
• Bid dat veel mensen boeken kopen in de 

christelijke supermarkt In Honiara - waar 

Dereks materiaal wordt verkocht.

• Bid dat nog veel meer mensen gaan luisteren 

naar Dereks dagelijkse radioprogramma. 

Afrika

22 DECEMBER MADAGASKAR
• Bid voor Valerie, die werkt aan de vertaling 

van Dereks boeken in het Malagasy. 

• De meest recente vertaling, Jezus’ laatste 

bevel, is afgerond en er zullen 2.000 exem-

plaren worden gedrukt en verspreid. Het 

boek wordt ook ingesproken op cd, voor ver-

spreiding onder christelijke radiostations.

23 DECEMBER ANGOLA/MOZAMBIQUE 
• Bid voor Ricky van der Walt, die zal helpen 

met de distributie van boeken. Zijn volgende 

zendingsreis zal begin 2020 zijn, naar 

Zambia/Angola/Congo. Bid dat de bedie-

ningen en kerken die de boeken ontvangen, 

bemoedigd en toegerust zullen worden: zij 

werken onder communistische restricties. 

• Bid om een betrouwbare drukker, en om een 

veilige opslagmogelijkheid en verspreiding 

van de Portugese boeken in Angola. 

24 DECEMBER ZUID-AFRIKA
• Bid om wijsheid en leiding voor wat betreft 

het gebruik van social media en de nieuwe 

website, om Dereks onderwijs te promoten. 

• Bid dat veel jonge mensen steeds beter 

beseffen hoe relevant het onderwijs van 

Derek is in deze tijd.

25 DECEMBER BOTSWANA
• Bid dat er in 2020 gelegenheden komen om 

een groter deel van Botswana te bereiken.



GETUIGENIS Zambia  

Ik schrijf dit om u te bedanken voor de 

boeken van Derek en de SD-kaart met 

gesproken onderwijs, die me toegestuurd 

werden door Piet Bekker in Zuid-Afrika. Ik heb 

al twee boodschappen beluisterd (over het 

huwelijk, en het bloed van Jezus). Ze zijn echt 

geweldig.             - een voorganger uit Zambia

• Life-Changing Spiritual Power wordt in 2020 

gedrukt, en verspreid onder de Tswana 

sprekende bevolking van Botswana en 

Zuid-Afrika. Bid dat dit project zal slagen.

• Bid om mogelijkheden Dereks onderwijs in 

Botswana op de radio te krijgen. 

26 DECEMBER ZAMBIA
• Bid dat Dereks onderwijs de Kerk in Zambia 

blijft versterken; bid dat nog veel meer lei-

ders bereikt zullen worden die een grote 

impact op velen kunnen hebben.

27 DECEMBER NAMIBIË
• Bid om meer mogelijkheden Dereks onder-

wijs te verspreiden en om meer openingen 

voor radiouitzendingen, aangezien veel van 

de stadjes heel geïsoleerd liggen.   

28 DECEMBER SWAZILAND
• Bid dat Dereks materiaal dat het afgelopen 

jaar is verspreid onder bedieningen in het 

hele land, veel vrucht zal dragen, en een heel 

rijke bron van kracht en bemoediging zal 

vormen voor hen die bereikt zijn, 

• Bid om meer gelegenheden Dereks onder-

wijs bij de Swazi bevolking te krijgen. 

Midden-Oosten

29 DECEMBER MIDDEN-OOSTEN
• Bid om leiding en wijsheid voor hen die 

radio- en video-onderwijs voor 2020 pro-

duceren. Deze boodschappen moeten van 

het Engels naar het Arabisch worden ver-

taald zodat ze kunnen worden uitgezonden.

30 DECEMBER SYRIË
• Bid dat God wijsheid en leiding geeft aan 

kerkleiders die hulp en bediening willen 

geven aan de vele gezinnen die grote prob-

lemen hebben wat betreft hun financiën en 

andere zaken. Bid dat deze leiders Dereks 

onderwijs kunnen gebruiken, samen met de 

Bijbel, om velen te kunnen bemoedigen.

• Veel Syriërs keren terug, maar vinden ver-

nielde huizen in lege straten. Bid dat de 

ontheemden moed en kracht zullen hebben 

om opnieuw te beginnen. Bid dat de leiders 

zich tot God wenden en zich onderwerpen 

aan Hem bij alles wat ze doen!  

31 DECEMBER IRAN
• Bid voor het team dat regelmatig naar Iran 

reist om hun getuigenis te delen met de 

bevolking. Bid om Gods bescherming voor 

hen; bid dat God de materialen gebruikt die 

ze delen met de mensen die ze ontmoeten, 

zoals een Farsi Bijbel en Dereks materialen. 

Ga voor onderwijs- en nieuwsbrieven naar www.derekprince.nl

   0251 255044       info@derekprince.nl 
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