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JANUARI 2023

1 JANUARI INTERNATIONAAL
• God is goed! Wij prijzen Hem voor Zijn trouw 

en leiding en voor al het materiaal van Derek 
dat in 2022 op outreaches werd verspreid. 
Veel mensen hebben met ons gedeeld hoe 
gezegend ze zijn en hoe hun leven is veranderd 
door zijn onderwijs. Bid dat de Heer aan het 
begin van dit nieuwe jaar elk teamlid en elke 
zendingswerker Zijn bescherming, inspiratie, 
wijsheid en zalving zal geven voor hun taken.

Europa

2 JANUARI NEDERLAND
• Deze maand versturen we Dereks 

onderwijsbrief Velen zijn geroepen, maar 
weinigen zijn uitverkoren. Bid dat Gods 
Geest zal spreken en dat mensen Zijn 
roeping voor hun leven in dit nieuwe jaar 
leren kennen en na leven.

3 JANUARI BULGARIJE
• Bid voor een succesvolle druk van de boeken 

The Beast or The Lamb en Prophetic guide 
to the endtimes.

• Bid om Gods wijsheid en creativiteit voor 
ons personeel bij het verspreiden van de 
boeken onder jongeren.

4 JANUARI FINLAND
• Bid dat Dereks onderwijs meer mensen 

bereikt in Finland via uitzendingen van TV7 
Heaven vanuit Helsinki.

• Bid dat er nog een vertaler bij ons komt om 
aan Dereks titels in het Fins te werken.

5 JANUARI FRANKRIJK
• Bid dat geestelijke bolwerken over Frankrijk 

worden verbroken, we werken hard om 
Dereks onderwijs in dit land te verspreiden.

• Bid om Gods wijsheid en voor directeur 
René en Frédéric, de nieuwe ‘stem’ 
van Derek Prince op ons Franse 
YouTube-kanaal, hij vertaalt en doet de 
nasynchronisatie.

• Bid voor het DPM Digitale Team in Nieuw-
Zeeland en voor Caroline in ons kantoor, 
ze werken aan veranderingen van onze 
website.

6 JANUARI DUITSLAND
• We hebben 24 Duitse boekjes her-

ontworpen, herdrukt en onlangs 
uitgebracht. Velen waren al tien jaar of 
langer uitverkocht! Bid dat veel mensen 
beïnvloed zullen worden door deze leringen.

• Bid dat de Heer ons team beschermt tegen 
fysieke en mentale aanvallen, ons inspireert 
met nieuw enthousiasme, en ons in staat 
stelt een bron van financiële zegen te 
worden voor DPM-outreaches wereldwijd.

7 JANUARI VERENIGD KONINKRIJK
• Bid dat onze nieuwe website mensen 

gemakkelijker toegang geeft tot Dereks 
onderwijs en dat velen beïnvloed zullen 
worden.

• Bid dat het boek The Beast or The Lamb 
velen zal zegenen en bemoedigen.

Derek Prince zei ooit: “Als we een volledig en onvoorwaardelijk geloof 
hadden in drie aspecten van Gods natuur – Zijn goedheid, Zijn wijsheid en 
Zijn macht – dan zouden we God nooit ongehoorzaam zijn.” En het zou onze 
gebeden aanwakkeren! Bid met ons mee zodat we Dereks levensveranderende 
Bijbelonderwijs nog meer beschikbaar kunnen maken. Bedankt je steun!
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8 JANUARI ZWEDEN
• Bid dat meer partners en gebedsstrijders 

zich bij ons voegen om Dereks onderwijs en 
bediening hier uit te breiden.

9 JANUARI  KROATIË
• Bid voor een soepel verloop van het 

uitbrengen van nieuwe titels en voor goede 
communicatie en samenwerking binnen 
het team.

• Ook besteden we aandacht aan het 
vertalen van ondertitels voor video’s. Bid 
om Gods bescherming en zalving voor alle 
betrokkenen.

Azië/Oceanië

10 JANUARI CAMBODJA 
• Bid om Gods zalving en bescherming voor 

Huy en zijn team, ze houden deze maand 
seminars voor voorgangers en leiders. De 
nadruk zal liggen op Dereks onderwijs Wat 
is er zo belangrijk aan het kruis? en bidden 
voor de regering. Bid dat de bezoekers 
beïnvloed zullen worden en doorgaan met 
het delen van het onderwijs.

11 JANUARI VIETNAM
• Bid dat velen hier en wereldwijd met ons 

in contact komen via Facebook en onze 
website.

• 100 exemplaren van Dereks boek Ik vergeef 
je werden gegeven aan een kerk in Ho Chi 
Minh Stad. Bid dat dit onderwijs harten 
raakt en vele levens verandert.

ZENDINGSVERSLAG – Cambodja
• Er werd een seminar gehouden voor 40 predikanten in de provincie Ratanakiri. 

Voorgangers van vijf verschillende stamgroepen kwamen en werden enorm gezegend door 
Dereks onderwijs De kracht van het offer. Het DPM-team bood ook humanitaire hulp aan 
50 gezinnen, predikte het evangelie en bad voor genezing en bevrijding.

• Er werd ook een bijeenkomst gehouden, waar 37 predikanten uit verschillende 
achtergronden kwamen: Baptisten, Anglicanen, Methodisten en anderen. Er was een 
mooie tijd van onderwijs en discussie, en er werden verschillende materialen uitgedeeld.
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ZENDINGSVERSLAG  
– Vietnam
DPM-coördinator Pastor ‘D’ in Da 
Nang meldt:

“Dereks boeken worden effectief 
gebruikt in een nieuw gebied waar het 
evangelie voor het eerst is gepredikt. Een 
van onze broeders heeft de Bijbelcursus 
zelfstudie gevolgd. De mensen in dit 
gebied hebben nu alle hekserij en 
demonische voorwerpen en boeken 
verbrand.”

GETUIGENIS – 
Filipijnen
“Bedankt voor het voortzetten van de 
bediening van Derek Prince. We zijn zo 
gezegend door zijn lessen. Mijn man 
luistert dagelijks naar Dereks preken en 
overdenkingen; het is levens veranderend!” 
— F. Fernando

12 JANUARI INDONESIË
• Er is een nieuwe Indonesische website 

gelanceerd waar Dereks boeken, veel 
radioprogramma’s, onderwijsbrieven, audio 
en meer te vinden zijn. Bid dat velen de 
website zullen bezoeken en voor groei in 
hun christelijke wandel door deze gratis 
bronnen.

13 JANUARI THAILAND
• Dank God voor een stel uit Thailand, Jason 

en Arisa, nu DPM-coördinatoren zijn samen 
met Alex en Jan (gevestigd in Nieuw-
Zeeland). Bid om de leiding van de Heer 
voor hen terwijl ze het werk van DPM in 
Thailand blijven uitbreiden.  

14 JANUARI FILIPIJNEN
• Bid voor een goede gezondheid, kracht 

en bescherming voor directeur John 
Cochrane, hij predikt in januari en februari 
in de Filipijnen. Bid ook om wijsheid bij het 
uitbreiden van het werk in de Filippijnen, 
vooral nu in november DPM-coördinator 
Johnny Sy is overleden.

• Dereks boeken en proclamatiekaarten 
zullen worden weggegeven op evangelisatie- 
en genezingsbijeenkomsten. Bid dat 
iedereen gezegend wordt door dit materiaal.

15 JANUARI CHINA 
• Bid voor het Chinese team terwijl ze de 

nieuwe titel The Beast or The Lamb vertalen 
en produceren. 
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ZENDINGSVERSLAG  
– Oekraïne
• Ondanks de voortdurende oorlog 

hebben onze medewerkers drie 
nieuwe boeken kunnen publiceren: 
Gods levende Woord, Wees volmaakt, 
maar hoe? en De Omwisseling. Wij 
produceren ook geluidsopnames van 
Gods levende Woord.

• Sinds het begin van de oorlog 
hebben we ook tienduizenden 
evangelisatiekaarten uitgegeven. 
Deze worden nu door heel Oekraïne 
verspreid.

GETUIGENIS – China
In een tijd van toenemende onderdrukking 
van de kerk zijn we blij getuigenissen zoals 
hieronder. Een Chinese man meldde:

“Mijn vrouw en ik hebben mensen om ons 
heen verteld om boeken van 叶光明  (Derek 
Prince) te lezen en naar zijn preken te luisteren. 
We prijzen God voor zijn trouwe maar hemelse 
wijsheid en gezalfde inzicht in de Bijbel. Zonder 
Dereks onderwijs kan ik me niet voorstellen waar 
we zouden zijn. Er zijn velen zoals ik.’

16 JANUARI JAPAN
• Bid dat veel Japanse christenen bewust 

worden van de bediening van DPM in dit 
land en dat ze het onder hun kerken en 
vrienden zullen verspreiden.

• Bid dat velen de Japanse website van DPM 
bezoeken en gezegend en bemoedigd 
zullen worden door Dereks materiaal in de 
Japanse taal.

Centraal-Azië 

17 JANUARI OEKRAÏNE 
• De Proclamatievideo’s op YouTube en 

Anchor Podcast zijn op 1 november 
gelanceerd. Bid dat deze proclamaties een 
krachtig hulpmiddel zullen zijn om Gods wil 
te zien gebeuren.

• Bid voor de twee vertalers en redacteuren 
die nu aan Dereks boeken in het Oekraïens 
werken, inclusief zegen of vloek 

18 JANUARI RUSLAND
• Veel mensen leven in angst en hebben 

bemoediging nodig uit Gods Woord. 
Dus we danken God dat Aan de rand van 
bitter water is gepubliceerd. Bid voor een 
succesvolle verspreiding en dat het velen 
zal bemoedigen.
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Midden-Oosten

19 JANUARI EGYPTE/NOORD-AFRIKA
• De Cairo Book Fair vindt plaats van 24 

januari t/m 6 februari. Bid dat Dereks 
materiaal veel mensen zal bereiken en 
levens zal veranderen.

• Bid voor ons team terwijl we samenwerken 
met Vision Communication International 
(VCI), om meer van Dereks onderwijs in 
het Marokkaanse dialect te produceren en 
dat de Heer alle obstakels in dit project zal 
weghalen.

20 JANUARI TURKIJE
• Prijs God voor de succesvolle opname van 

vier luisterboeken. Bid voor het team in de 
voorbereiding om nog acht boeken op te 
nemen.

• Bid voor wijsheid en zegen van de Heer over 
de publicatie van Zegen of Vloek en dat dit 
onderwijs veel mensen zal bereiken.

21 JANUARI EGYPTE/MIDDEN-
OOSTEN
• Ons Zendings-team had Dereks boeken 

tentoongesteld in Riyad, Saoedi-Arabië, 
van 29 september tot 8 oktober. Bid dat de 
Heer dit gebruikt om eenieder die het heeft 
gekocht dichter bij Hem te brengen.

• We hebben met succes de vertaling 
voltooid van Complete salvation, 
Onbegrijpelijke liefde en God’s will for your 
life in het Kurmanji-dialect. 

• Bid dat God ons in contact zal brengen met 
de juiste persoon om deze op te nemen in 
audio en om animatievideo’s te maken van 
dit onderwijs.

Indiaas subcontinent 

22 JANUARI SRI LANKA
• Bid dat de voorgangers die onderwijs en 

bediening hebben ontvangen van DPM–
India directeuren, Elsie en Danny, tot een 
diepere openbaring van Gods Woord 
komen en toegerust zijn om hun gemeenten 
te onderwijzen.

ZENDINGSVERSLAG – Noord-Afrika
Prijs God voor onze samenwerking met VCI dat nieuwe radioprogramma’s opzet in Noord-Afrika. 
Ze willen Dereks onderwijs in de Kabyle-taal gaan gebruiken in hun uitzendingen.
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23 JANUARI INDIA
• Bid voor de jeugdleiders trainingen. een 

vervolgcursus en een nieuwe leiders cursus. 
Bid dat de aanwezigen worden uitgedaagd 
door Gods Woord om jonge mensen in hun 
gemeenschappen te bereiken.

• Bid voor vertrouwen voor de aanwezigen 
om trainers te worden en andere jonge 
leiders voor te bereiden.

Afrika

24 JANUARI NAMIBIË
• Boekhandel ‘Revive Us’ vroeg Portugese 

en Afrikaanse boeken aan. Bid dat velen 
gezegend worden met Dereks onderwijs in 
deze regio en voor openingen in Namibië.

25 JANUARI BOTSWANA
• Bid voor Thato, hij doet de eindredactie 

van Life-Changing Spiritual Power in 
Botswana. Zodra het in Zuid-Afrika gedrukt 
is wordt het daar en in Botswana verspreid. 
De predikanten zien er reikhalzend naar 
uit.

26 JANUARI MALAWI
• Het kantoor in Zuid-Afrika heeft met een 

kapelaan 100 exemplaren van de Chichewa 
Self-Study Bible Course uitgedeeld in 33 
gevangenissen. Bid voor het voortduren 
van deze onderwijs verspreiding in 
gevangenissen.

• Bid voor het drukken en verspreiden van 
Life-Changing Spiritual Power in Chichewa 
voor dit jaar. Dit boek zal een goed 
hulpmiddel zijn voor de vele bedieningen 
waarmee we contact hebben en voor de 
outreaches in gevangenissen.

27 JANUARI ANGOLA
• Bid dat we in 2023 meer van Dereks 

Portugese boeken en ander materiaal 
naar verschillende zendingsorganisaties, 
predikanten en andere leiders kunnen 
sturen.

28 JANUARI ZUID-AFRIKA
• 1500 exemplaren van Wachters op de muur 

en 1000 Waarom Israël? boeken zijn gedrukt 
en zullen worden verspreid in KwaZulu-
Natal en de rest van Zuid-Afrika. Tijdens een 
recente Afrika/Israël bijeenkomst zijn 100 
exemplaren uitgedeeld aan predikanten, 
leiders en ministers, en 200 exemplaren 
gaan naar een internationale Israël 
bijeenkomst in Kameroen in maart 2023. 
Bid voor de succesvolle verspreiding van 
alle boekjes, en dat mensen bewustwording 
krijgen voor steun aan Israël.

• Bid voor het succesvol drukken en 
verspreiden van Life-Changing Spiritual 
Power in Tswana en Xhosa in de komende 
maanden.

ZENDINGSVERSLAG  
– Sri Lanka
Elsie en Danny, reisden in november 
naar Sri-Lanka voor verder contact met 
DPM-coördinator, bisschop Prince. 
Wederom zagen ze een grote dorst onder 
de predikanten om de krachten van de 
duisternis te bestrijden die hun land 
vernietigen. Deze reis was essentieel om 
antwoorden te vinden en hen te begeleiden 
in gebed en geestelijke strijd.
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29 JANUARI WEST-AFRIKA 
• Bid voor bescherming en Gods zalving voor 

Kalidou Barry in Guinee-Conakry nu hij 
toezicht houdt op de vertaling van Dereks 
30 kernboodschappen in de Pular-taal. Hij 
heeft in korte tijd twee motorongelukken 
gehad waardoor het werk enorm is 
vertraagd.

Amerika

30 JANUARI VERENINGDE STATEN 
SPAANSE ZENDING 
• Van 15 tot 18 februari zal er een seminar 

voor leiders worden gehouden in Cartagena, 

Colombia. Bid om Gods zalving en 
bescherming voor Cesar, van onze Latijns-
Amerikaanse afdeling, die zal onderwijzen 
uit Dereks boek, Gods kerk herontdekt. Bid 
ook om bescherming voor Cesars’ familie 
voor de tijd dat hij er niet is.

• Bid om Gods verfrissing en openbaring voor 
deze leiders en dat ze door zullen gaan om 
hun gemeentes tot volwassenheid te leiden.

31 JANUARI CANADA
• Bid voor de wijsheid en leiding van de 

Heer voor de beste manier om de grote 
natie Canada te beïnvloeden met Dereks 
onderwijsmateriaal.

GETUIGENIS – Zuid-Afrika
Derek Prince zei vaak dat hij niet louter theologie of theorie wilde aanbieden; hij wilde dat 
Gods Woord praktische invloed zou hebben op het leven van mensen. Dat blijkt uit de 
getuigenis van Gerald, die in de Kaap woont. Hij belde het kantoor om te vertellen dat hij een 
tweedehandsboekwinkel was binnengegaan en Gods antwoord voor afwijzing had gevonden. 
Hij bestudeerde het en begon vergeving toe te passen. Zijn vader was uit zijn leven verdwenen en 
hij wist nooit waarom. Toen hertrouwde zijn moeder en had hij een moeilijke stiefvader. Nadat 
hij vergeving had doorgewerkt, nam hij contact op met zijn moeder en ontdekte dat zijn vader 
was verdronken. Hij herstelde ook de relaties met zijn halfzussen en broers. Hij wilde een donatie 
doen aan DPM als waardering voor wat Dereks onderwijs in zijn leven en familie heeft gedaan.
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FEBRUARI 2023   
“De Heilige Geest zal ons geen informatie verstrekken over álle toekomstige zaken, maar Hij zal ons wel 

die dingen duidelijk maken die nodig zijn. Eén van de gebeden die Ruth en ik regelmatig uitspreken is 

dat we altijd op het juiste moment, op de juiste plaats zullen zijn.” (Derek Prince – Hoor Gods stem)

1 FEBRUARI INTERNATIONAAL 
• Onze wereldwijde kantoren blijven zich 

uitstrekken naar buurlanden, vooral in 
Europa, Azië en Afrika. Bid om de leiding 
van de Heer terwijl we groeien en voor zijn 
voorziening van werkers en financiering 
voor deze en andere gebieden in het 
komende jaar.

Azië/Oceanië

2 FEBRUARI CAMBODJA
• Blijf bidden voor Gods zalving en 

bescherming voor Huy en het DPM-team 
nu ze deze maand weer seminars houden 
voor predikanten en leiders in de provincie 
Kampong Speu. Zij richten zich op het werk 
van Jezus aan het kruis en gebed voor de 
overheid. Bid dat alle aanwezigen vernieuwd 
zullen worden en het door zullen geven aan 
hun gemeentes.

3 FEBRUARI MYANMAR
• Bid om Gods bescherming, voorziening en 

wijsheid voor ons DPM-team in Myanmar, 
vooral gezien de oplopende politieke 
spanningen en onrust.

• Bid voor ‘bovennatuurlijke afspraken’ met 
christenen en meer verspreiding van Dereks’ 
Birmese boeken.

4 FEBRUARI NIEUW-ZEELAND 
• Bid om Gods wijsheid en leiding voor de 

beheerders en het personeel en om zijn 
voorziening van overvloedige financiën voor 
outreaches.

• Bid dat veel mensen onze nieuwe website 
bezoeken en gebruik gaan maken van de 
honderden gratis leermiddelen die daar te 
vinden zijn.

5 FEBRUARI CHINA
• President Xi Jinping begint aan zijn derde 

ambtstermijn van vijf jaar. Bid om de 
voortdurende bescherming van de Heer 
over onze vijf online platformen in China, 
zodat gelovigen die geestelijk voedsel 
nodig hebben, toegang krijgen tot Dereks 
onderwijs.

• Het China-team ontwikkelt een tweetalige 
audioboekenreeks. Bid dat dit luisteraars 
zal aantrekken die door Derek gediscipeld 
zullen worden.

6 FEBRUARI THAILAND
• Bid voor Gods bescherming en zalving 

voor de vertaler die nu werkt aan Dereks 
onderwijsbrieven in het Thais.

• Bid dat veel mensen verbinding zullen 
maken met de nieuwe website van DPM–
Thailand en Dereks onderwijs in de Thaise 
taal zullen vinden.

7 FEBRUARI NEPAL
• Bid dat veel Nepalezen over de hele wereld 

de nieuwe website in het Nepalees gaan 
bezoeken en gezegend zullen worden met 
75 van Dereks Nepalese boeken die gratis 
kunnen worden gedownload.
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8 FEBRUARI AUSTRALIË
• Peter en Katie Dunstan werken met ons 

samen om onze inheemse bevolking te 
bereiken. Ze willen deze maand gebieden 
bezoeken waaronder Elcho Island, waarna 
ze terug zullen keren naar Alice Springs 
en Centraal-Australië. Bid om Gods 
bescherming, leiding en gunst.

• We hebben een relatie met een inheemse 
predikant in Alice Springs en met zijn hulp 
kijken we ernaar uit om de distributie van 
DPM-onderwijs in dit gebied van Australië 
uit te breiden.

• Bid voor alle DPM-middelen die worden 
uitgedeeld om iedereen die ze ontvangt toe 
te rusten, te zegenen en aan te moedigen.

Europa  

9 FEBRUARI FRANKRIJK
• Bid voor goede contacten met kapelaans, 

zodat gedetineerden kunnen profiteren van 
Dereks onderwijs.

• Bid om Gods wijsheid en hulp voor Michaël 
nu hij de nieuwe software onder de knie 
krijgt, in grafisch ontwerp en het YouTube-
kanaal.

10 FEBRUARI ZWITSERLAND
• Bid voor wijsheid en leiding over de 

beste manier om dit land en omliggende 
gebieden te zegenen met Dereks 
onderwijsmateriaal.

11 FEBRUARI DENEMARKEN
• Bid voor uitbreiding van het werk in 

Denemarken, voor meer partners en voor 
open deuren bij boekwinkels.

12 FEBRUARI PORTUGAL
• We hebben onlangs nieuwe e-boeken 

gepubliceerd, waaronder Ik vergeef je. 
Bid dat dit onderwijs velen zal helpen om 
de beslissing te nemen om iedereen te 
vergeven die hen pijn heeft gedaan.

13 FEBRUARI VERENIGD KONINKRIJK
• Bid voor door God gegeven ideeën en 

kansen om Dereks onderwijs te delen.

• Blijf bidden voor goede connecties 
met zendings-teams in het VK, en voor 
kapelaans die onze bediening naar 
gedetineerden willen brengen.

• Bid voor ons team terwijl ze degenen 
proberen te helpen die contact met ons 
opnemen voor gebed en raad.

14 FEBRUARI NOORWEGEN
• Bid om nieuwe partners die ons helpen 

Dereks Bijbelonderwijs uit te breiden naar 
Scandinavische en Noordse landen.

• Bid om meer supporters in Noorwegen om 
te helpen met het financieren van DPM-
outreaches over de hele wereld.

15 FEBRUARI DUITSLAND
• We hebben onlangs duizenden originele 

Duitse titels gedistribueerd tegen zeer 
minimale kosten, samen met partner 
brieven, onderwijs brieven en de nieuwe 
overdenkingen boekenreeks. Bid dat velen 
in Duitsland geraakt en bemoedigd zullen 
worden door al dit materiaal.

16 FEBRUARI POLEN
• Bid voor een vruchtbare samenwerking met 

kerken, organisaties en boekwinkels bij het 
verspreiden van Dereks onderwijs.

• Bid dat Dereks materiaal Poolse gelovigen 
in staat zal stellen om Oekraïners te dienen 
die integreren in het sociale leven en lokale 
kerken.

• Bid dat veel Oekraïners beïnvloed zullen 
worden door Dereks onderwijs.

Indiaas subcontinent

17 FEBRUARI INDIA
• Bid dat duizenden mensen de nieuwe 

websites van DPM–India zullen bezoeken, 
samen met de nieuwe Hindi-site die wordt 
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afgerond. Bid dat degenen die deze sites 
gebruiken gezegend zullen worden met de 
honderden gratis bronnen van Derek Prince 
waartoe ze toegang hebben.

Afrika

18 FEBRUARI ZIMBABWE
• Bid dat de boeken die naar DPM in 

Zimbabwe worden gestuurd, bij de juiste 
mensen terechtkomen en hen sterken in 
hun wandel met de Heer.

• Kurt, een zendeling uit Zimbabwe, kocht de 
dvd-serie Foundations voor zijn bediening. 
Bid dat dit onderwijs vruchtbaar zal zijn 
onder allen die het ontvangen.

19 FEBRUARI MOZAMBIQUE
• Bid om Gods wijsheid en leiding bij plannen 

om Dereks Portugese boeken in druk te 
krijgen, zodat veel mensen er baat bij 
kunnen hebben. Er is een boekhandel diehet 
materiaal in Mozambique wil verspreiden.

• Bid ondertussen dat we Dereks Portugese 
boeken zullen krijgen en kunnen verspreiden.

20 FEBRUARI OOST-AFRIKA
• Bid voor de betrokkenen in lokaal vertaal 

werk om met uitmuntendheid en zalving te 
werken.

• De Heer zegent ons met meer partners om 
ons werk te ondersteunen. Bid dat we de 
bediening in deze regio worden waar God 
naar verlangt.

• Bid voor ons werk in Ethiopië terwijl we 
Gods leiding en wijsheid zoeken om door 
te gaan met het bereiken van mensen die 
getroffen zijn door de burgeroorlog. 

Amerika 

21 FEBRUARI VERENINGDE STATEN/
SPAANSE ZENDING
• Bid dat God doorgaat met het versterken 

van onze relaties met Spaanse predikanten 
en anderen in de VS en Latijns-Amerikaanse 
landen die Dereks onderwijs ontvangen.

22 FEBRUARI BRAZILIË
• Bid dat God doorgaat met het versterken 

van onze relaties met Spaanse predikanten 
en anderen in de VS en Latijns-
Amerikaanse landen die Dereks onderwijs 
ontvangen.

Midden-Oosten

23 FEBRUARI SYRIË
• Bid voor bescherming voor Andrea, onze 

distributeur in Syrië, en zijn gezin. 

• Bid ook voor buitengewone moed voor 
pater Yousif terwijl hij in de bediening in 
de voetsporen treedt van zijn eigen vader, 
Daniel. Daniel werd veertien jaar geleden 
gemarteld omdat hij opkwam voor Christus 
in Syrië

ZENDINGSVERSLAG – 
Franssprekend Afrika
25 predikanten uit de Republiek Congo en de DRC kwamen 
naar Pretoria voor een intensieve zendings-training. Ieder kreeg 
een pakket met Dereks onderwijs. Deze predikanten ontvingen 
het dankbaar en wilden deze middelen graag gebruiken om hun 
gemeentes op te leiden.



ZENDINGSVERSLAG – Zuid-Afrika 
We danken de Heer voor de Bijbelstudiegroepen die zijn opgericht met behulp van Dereks 
boeken De pijlers van het christelijk geloof en Betaald met bloed. Pastor Stemmet heeft 
sinds juni 2019 ruim 34.000 km afgelegd en veel boeken verspreid, voornamelijk in de Kaap. 
De mensen in deze gebieden zijn geestelijk ondervoed omdat ze geen voorganger hebben. 
Dit komt omdat het niet gelukt is om de voorgangers financieel te ondersteunen. Veel 
deuren staan wijd open voor Dereks onderwijs. Een persoon die hij ontmoette, werkt voor de 
gemeente Doringbaai aan de westkust. Ze was blij met het ontvangen van de boeken en zei 
dat ze een Bijbelstudiegroep gaat beginnen om het te delen.

24 FEBRUARI EGYPTE/MIDDEN-
OOSTEN
• We prijzen God voor de vertaling van drie 

van Dereks boektitels in het Arabisch: 
Pride versus Humility, de kracht van het 
avondmaal en Ultimate Security. Ze krijgen 
ook een nieuwe lay-out, ontwerp en omslag.

• Bid dat levens worden getransformeerd 
door het onderwijs in deze boeken.

25 FEBRUARI IRAN
• Christelijke activiteiten zijn ten strengste 

verboden in Iran en christenen worden 
zwaar vervolgd. Wij ontwikkelen een online 
platform voor Dereks onderwijs waar Iraanse 
gelovigen gediscipeld kunnen worden 
in hun geloof. Bid voor bescherming en 
wijsheid voor het team.

Centraal-Azië

26 FEBRUARI ESTLAND
• Vier seminars gebaseerd op de leer van 

Derek Prince werden gehouden in de Source 
of Life Church in Narva, Estland. Bid dat 
er goede vruchten uit deze samenkomsten 
mogen komen. Het team verwacht een 
voorganger uit Duitsland die zal helpen om 

seminars te blijven houden. Bid voor hem 
en voor veel gelegenheden om het evangelie 
te verspreiden.

• Bid voor ons team in Estland terwijl ze 
werken aan Dereks onderwijs voor onze 
Facebook-pagina.

27 FEBRUARI OEKRAÏNE
• Bid dat onze nieuwe website het onderwijs 

van Derek en Gods Woord effectief 
zal verspreiden onder Oekraïens en 
Russischsprekende mensen over de hele 
wereld.

• Het team heeft tienduizenden evangelie 
kaarten uitgedeeld aan soldaten, 
vluchtelingen en inwoners van Oekraïne. 
Bid dat deze velen zullen raken en tot de 
Heer brengen.

28 FEBRUARI WIT-RUSLAND
• Bid voor Gods wijsheid en creativiteit voor 

het team bij het verspreiden en gebruiken 
van Dereks onderwijs.

• Bidden voor Christenen in Wit-Rusland 
om Dereks onderwijs te ontvangen en toe 
te passen en om gemotiveerd te zijn het 
evangelie en Gods liefde met anderen te 
delen.

Ga voor onderwijs en nieuwsbrieven naar www.derekprince.nl
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