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JULI 2021
Derek Prince heeft ooit gezegd: ‘Als we volledig en onvoorwaardelijk geloof zouden
hebben in drie aspecten van Gods natuur —Zijn goedheid, Zijn wijsheid en Zijn
almacht—dan zouden we God nooit ongehoorzaam zijn.’ Het zou onze gebeden vurig
maken! Bid met ons mee voor de missie om Dereks levensveranderende onderwijs
beschikbaar te maken voor hen die het keihard nodig hebben. Dank voor uw steun!

1 JULI INTERNATIONAAL
• Bid om hernieuwde kracht en enthousiasme
voor alle stafleden en zendingswerkers, die
plannen maken voor het toekomstige werk
in het deel van de wereld waar zij wonen.
• Bid om overvloedige voorziening van de
Heer voor al Zijn doelstellingen in elk land.

Midden-Oosten
2 JULI SYRIË
• Bid voor nieuwe hoop en motivatie voor
de kerk na 10 jaar oorlog; bid dat dat wij
een rol kunnen spelen bij het brengen van
emotionele en geestelijke genezing, door
middel van onze bediening.
• Bid voor de jonge mensen die veel
trauma’s hebben opgelopen door de
dood van familie en vrienden; voor hun
gevoel hebben ze geen toekomst. Er zijn
toegewijde gelovigen, die werken met
straatkinderen die nooit liefde, onschuld en
veiligheid hebben ervaren. Ze moeten nieuw
leven en hoop in God gaan vinden.

3 JULI EGYPTE
• Bid dat op de Boekenmarkt van Caïro (30
juni-15 juli) weer de levens van een heel
groot aantal mensen in aanraking zullen
laten komen met Dereks Arabische boeken.
• Het redigeren van 13 episodes van de
serie Romeinenserie in het Arabisch is
begonnen. Bid voor hen die betrokken zijn
bij dit project om dit belangrijke onderwijs
beschikbaar te stellen.

4 JULI TURKIJE
• Bid voor de vervolgde Kerk die constant
onder druk staat: de mensen worden
gewaarschuwd weg te blijven van christelijke
werkers, zendelingen en kerken. Het is heel
moeilijk christelijke literatuur in het Turks te
verkrijgen. Bid dat God een weg zal openen
voor Zijn Woord en Dereks onderwijs.

5 JULI ETHIOPIË
• De Amhaarse audio-vertaling van het
onderwijs uit ‘Fundament van geloof’ is
afgerond en nagesynchroniseerd. Er zullen

DANKBETUIGING - INTERNATIONAAL
Er zijn in de afgelopen paar maanden meer dan een
miljoen mensen bereikt door YouTube, met de twee
grootste YouTube kanalen samen. Dit is voornamelijk
het resultaat van het werk van ons nieuwe Digitale
Kantoorteam en de vrijwilligers.
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GETUIGENIS - FRANKRIJK
Kortgeleden belde een jongeman ons op om gebed te vragen voor zijn
vader, die niet gelovig was en in slechte conditie in het ziekenhuis lag met
Covid-19. Staflid Michael heeft verschillende keren met hem gebeden.
Later kwam de jongeman ons opzoeken samen met zijn zuster, en vertelde
ons dat zijn vader niet alleen wonderbaarlijk was genezen, maar dat hij ook
christen was geworden, net als zijn zuster! Ze zeiden: We drinken Dereks
boodschappen in!

nu cd’s worden verspreid in heel Ethiopië.
Bid dat veel voorgangers en andere
gelovigen versterkt worden in hun geloof, en
toegerust voor de bediening.
• De Amhaarse vertaling van Van vloek naar
zegen is klaar om gedrukt te worden. Bid
dat dit onderwijs spoedig beschikbaar komt
en vrijheid zal brengen aan veel mensen.

en Russisch sprekende mensen wereldwijd
zal bereiken met Dereks onderwijs.
• Bid om een geslaagde publicatie van Dereks
boeken Je roeping en Gods levende Woord.

Europa
9 JULI BULGARIJE

Rusland & Oost Europa
6 JULI RUSLAND/OEKRAÏNE
• Bid om contacten met de juiste mensen
voor het vertalen en uitgeven van Dereks
materiaal in het Russisch, met inbegrip van
de video’s. We hebben moeilijkheden en
tegenwerking ervaren tijdens dit proces, dus
bid ook om Gods bescherming voor alle
betrokkenen en om bekwame werkers.

7 JULI ESTLAND
• Bid voor wijsheid om meer studenten aan te
trekken voor de online bijbelschool.
• Bid dat de juiste werkers zich bij ons
voegen voor het vertalen van boeken in de
Baltische talen, en voor ons werk in Estland,
Letland, Litouwen en Rusland.
• Bid om wijsheid en hulp van God voor de
vertaling van Ontmoeting in Jeruzalem.

8 JULI OEKRAÏNE
• Bid om een succesvolle afronding van onze
nieuwe Oekraïense website, die Oekraïens

• Bid voor de lancering van ons nieuwe
Bulgaarse YouTubekanaal die deze maand
op het programma staat.
• Bid ook dat het drukken van nieuwe
Bulgaarse boeken vlot verloopt.

10 JULI FRANKRIJK
• We zijn dankbaar dat Derek Prince meer
bekend raakt in Frankrijk, speciaal door de
sociale media platforms. Bid dat Caroline
die op dit gebied werkzaam is, zoveel
mogelijk mensen bereikt.
• Catherine werkt aan de online studiecursus
Beloofd Land. Bid om wijsheid en inzicht
voor haar en om een snelle afronding van
de cursus.

11 JULI NOORWEGEN/SCANDINAVIË
• Bid dat meer Sami leiders en voorgangers
het onderwijs van Derek gaan verspreiden in
het noorden van Noorwegen.
• Bid dat meer voorgangers en christelijke
organisaties hier Dereks onderwijs zullen
gebruiken.
• Bid om meer partners als ondersteuning
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van het werk van DPM in Scandinavië
om meer mensen te bereiken, niet alleen
in Noorwegen maar ook in Zweden en
Finland.

12 JULI ALBANIË
• Bid dat Dereks onderwijs de Albanese
kerkleiders inspireert en versterkt, en hen
bekrachtigt om discipelen te maken.
• Bid om vreedzame overdracht van de macht
aan de kortgeleden gekozen Albanese
regering die in september begint.

13 JULI NEDERLAND
• De DPM-kantoren in Nederland en
het Verenigd Koninkrijk werken aan de
ontwikkeling van een nieuwe online cursus
over ‘Geestelijke Oorlogsvoering’, een
onderwerp waar regelmatig naar wordt
gevraagd. We willen hier in september klaar
mee zijn. Bid voor alle betrokkenen.

14 JULI KROATIË
• Onlangs hebben we de Kroatische vertaling
van Ontmoeting in Jeruzalem uitgegeven.
Bid dat door dit verhaal zowel gelovigen als
niet-gelovigen worden aangeraakt.
• Ons YouTube kanaal bevat meer dan 40
videos met onderwijs van Derek, voorzien
van Kroatische ondertiteling. Bid dat
mensen dit ontdekken en gezegend worden.

15 JULI DUITSLAND
• Bid dat het werk van DPM hier blijft
groeien, en dat God ons in het bijzonder
wil inspireren omtrent het bereiken van de
jongere christenen.
• Bid dat we door kunnen gaan op nieuwe
en innovatieve manieren met Dereks
onderwijs, met inbegrip van het verspreiden
van gratis materiaal voor hen die dat willen.
• Bid om wijsheid en leiding voor de
toekomst, aangezien het leiderschap van
DPM-Duitsland langzaam overgaat naar de
volgende generatie.

16 JULI HONGARIJE
• De boeken De belofte van voorziening
en De kracht van het Avondmaal zijn met
succes gedrukt en zijn nu verkrijgbaar in
de boekwinkels en kerken hier. Bid dat veel
gelovigen in Hongarije erdoor bemoedigd
worden, en speciaal dat ze duidelijkheid
en een bijbels begrip krijgen van het
Avondmaal.

17 JULI VERENIGD KONINKRIJK
• Bid voor gevangenispredikanten en
gedetineerden die gratis hulpbronnen
hebben ontvangen; bid dat ze het gebruiken.
• Bid om nieuwe contacten die betrokken zijn
bij gevangeniswerk.

GETUIGENIS UIT DE GEVANGENIS - VK
Een predikant schreef om ons te bedanken voor het bijbelstudiemateriaal dat we hadden
toegestuurd: ‘Het geeft me veel blijdschap u te vertellen wat er is gebeurd sinds we Fundament van geloof
door bijbelstudie zijn begonnen te gebruiken. Zoals u weet zijn de diensten in de gevangenis een poosje
in lockdown geweest en ons werd gevraagd de manier waarop we met de gevangenen in contact waren
wat betreft hun geestelijke groei, te veranderen. We begonnen Fundament van geloof door bijbelstudie
te gebruiken, en noemden het de In-Cell Christian Bible Study Course. Sinds maart hebben zich meer
dan 39 christenmannen ingeschreven. Kortgeleden kon ik verschillenden van hen meenemen naar de
interkerkelijke Kapel voor pastorale en geestelijke hulp. Eén van hen deelde dat hij nu in tongen sprak, en
de andere twee spraken hun verlangen uit die gave ook te bezitten, samen met andere geestelijke gaven.
Nogmaals dank voor uw ondersteuning. Blijf alstublieft hiervoor bidden.’
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ZENDINGSVERSLAG - VIETNAM
• Fundament van geloof door bijbelstudie wordt gebruikt om plaatselijke kerkleiders te
trainen en onderwijzen. Eén van de mannen was erg gemotiveerd nadat hij het onderwijs
had toegepast en heeft nu veel mensen in het hoogland bereikt met het evangelie.
• Er is een seminar gehouden voor 12 voorgangers en leiders van stammen, en 85 kerkleden
van negen plaatselijke kerken. Dereks boeken De Omwisseling en Drie maal daags zijn aan
de deelnemers uitgedeeld.
• In Da Nang werd een seminar gehouden voor 24 vrouwen, en een seminar voor 30
voorgangers, waar De Omwisseling, Ik vergeef je, Doop in de Geest en Fundament van
geloof door bijbelstudie werden verspreid.
• Dereks boeken zijn aan 30 voorgangers en leiders van 22 lokale kerken gegeven, die 50
voorgangers en andere leiders in Hanoi trainen.

GETUIGENIS
‘Heel erg bedankt voor de DPM-boeken en – seminars. Mijn medewerkers en ik voelen de
zalving van de Heilige Geest bij het lezen en bestuderen van deze boeken. Ze zijn behulpzaam,
opbouwend en levensveranderend. We gebruiken ze op onze bijbelscholen en verspreiden ze
onder leiders van verschillende denominaties. Dank u dat u ons deze ‘schat’ hebt gegeven. God
zegene u rijkelijk.’ - Pastor ‘T’ – Huiskerk netwerk, Centraal Vietnam

18 JULI MACEDONIË
• Bid dat het vertalen en redigeren van
nieuwe boeken blijft doorgaan. We hebben
hulp nodig voor redigeren en proeflezen.
• Bid dat de Heilige Geest de Macedonische
gelovigen toerust en bekrachtigt tot een
vruchtbare bediening door het Woord van
God en Dereks onderwijs.

• Bid dat buiten China veel mensen worden
beïnvloed door Dereks Chinese materiaal
op Twitter, Instagram en andere apps. Het
team bouwt ook een nieuwe Chinese app.
• Twee nieuwe boeken in het Chinees zijn
bijna klaar: De komende opwekking en
Gods Stem horen. Bid dat veel Chinese
gelovigen hierdoor worden bemoedigd.

21 JULI THAILAND

Azië/Oceanië
19 JULI AUSTRALIË
• Bid dat nieuwe contacten en partners
met ons gaan samenwerken om Dereks
onderwijs te delen met de bevolking.

20 JULI CHINA
• Het team blijft doorgaan met Chinees
materiaal maken. Bid dat er steeds meer
gebruik wordt gemaakt van Dereks materiaal
op het WeChat (belangrijk in China).

• Bid om financiële voorziening die nodig zijn
om audioboeken van Derek te vervaardigen
in de Thai taal.

22 JULI OOST-TIMOR
• Dereks Woord uit het Woord dagboekserie
worden voor de eerste keer vier keer per
dag uitgezonden in de hoofdstad Dili,
op Radio Voz. Bid dat veel mensen er op
afstemmen en gezegend worden door deze
boodschappen. Meerdere radiostations zijn
van plan dit uit te zenden.
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23 JULI VIETNAM

27 JULI INDIA

• Blijf bidden om Gods bescherming, leiding
en wijsheid voor de pastors ‘D’ en ‘A’ (in
Ho Chi Minh Stad en Da Nang), die onze
beide vertaalteams coördineren, en om
bescherming voor hun families en kerken.

• Bid om Gods bescherming en wijsheid
voor de directeuren Elsie & Danny hun
familie en staf, met het oog op de enorme
toename in de Covid besmettingen.

• Bid om Gods zalving en bescherming voor
de medewerker die is begonnen met het
inspreken van Dereks audioboeken.

24 JULI JAPAN
• Bid om een goede fysieke en geestelijke
gezondheid voor onze Japanse vertaler
‘Yvonne’, en proeflezer Ritsuko; bid ook dat
al het vertaalwerk vlot verloopt.
• De Dagelijkse Overdenkingen uit Dereks
boek worden nu vertaald door ‘Yvonne’ en
zullen worden geplaatst op de DPM-Japan
Facebook pagina en website (https://
ja.derekprince.jp/). Bid voor haar bij het
werken aan dit project.

25 JULI CAMBODJA
• Het aantal coronabesmettingen neemt toe:
bid om bescherming voor Mr Huy en het
team. Bid dat God hen leidt wat betreft het
ondersteunen van plaatselijke kerken.
• Om Dereks onderwijs op sociale media te
introduceren zijn we bezig een goede digitale
inhoud samen te stellen. Bid om wijsheid en
bekwaamheid voor deze taak; bid ook dat
veel mensen zijn onderwijs zullen vinden.

Indisch subcontinent
26 JULI SRI LANKA
• Bid om wijsheid van God, en om
gezondheid en bescherming voor DPMcoördinator Anglicaans bisschop Prince
en zijn vrouw Jayanthi, die het werk
hier overzien. Ze reizen om seminars te
houden en Dereks materialen samen met
humanitaire hulpgoederen te verspreiden.
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• Bid ook voor Elsie & Danny in hun taak als
senior pastors van twee kerken in Trichy.

28 JULI SALOMONSEILANDEN
• Een paar maanden lang bezoeken
Michael en Janet de kerken op de
eilanden, om 40.000 exemplaren van de
proclamatiekaart Bidden voor de regering
te verspreiden samen met Dereks boeken,
en de DPM-App te introduceren. Bid
dat deze verspreiding een groot succes
zal zijn; bid dat veel mensen Dereks
onderwijsmateriaal leren kennen en er
gebruik van gaan maken.

Afrika
29 JULI ZUID-AFRIKA
• Bid om bescherming en genezing voor
Stienie, onze redacteur Afrikaans, die werkt
aan Zegen of vloek, aan u de keus. Ze heeft
gezondheidsproblemen gehad en moet
ook zorgen voor drie kleinkinderen waarvan
de jongste nog maar zes maanden oud is.
• Bid voor Ina, die ook boeken redigeert en
klaarmaakt om gedrukt te worden, zowel
nieuwe titels als herdrukken. We werken
aan 18 boeken, en het meeste werk is
afgerond. We komen vaak ongewone
tegenstand tegen tijdens dit proces.

30 JULI MOZAMBIQUE
• Bid dat degenen die Dereks materiaal
hebben ontvangen, het niet alleen voor
zichzelf gebruiken, maar het gebruiken om
hun kerkleden te onderwijzen. Bid dat het
onderwijs de levens van hen die het horen
of lezen zal beïnvloeden.

ZENDINGSVERSLAG/GETUIGENIS - INDIA
• Elsie en het DPM-team hebben pakketten met eerste levensbehoeften verspreid onder gezinnen
van arbeiders die hun inkomen waren kwijtgeraakt als gevolg van de Covid lockdown. Ze gaan
hiermee door tot de mensen weer naar hun werk kunnen.
• Meer dan 200 pastors hebben in februari een conferentie bijgewoond in Chennai, waar Elsie
heeft gesproken over De Omwisseling en Van vloek naar zegen. Een pastor getuigde dat de
sessie over Vloeken van figuren met gezag hem hadden overtuigd van zijn eigen fouten. Hij
stond voor de pastors en verklaarde naar huis te gaan, zijn vrouw en de Heer om vergeving
te vragen, en haar de handen op te leggen om de vloeken te verbreken die hij over haar had
uitgesproken, en ze te vervangen door woorden van zegen. De andere sessie ging over het
beroven van God door het niet geven van tienden.
Elsie deelde: ‘Deze bijeenkomst werd gehouden in de kerk van pastor Rex, nadat hij Dereks boek
Fundamenten voor een rechtvaardig leven had gelezen. Toen Derek 23 jaar geleden naar India
kwam voor de campagne in Hyderabad, publiceerde hij dit boek dat voor het eerst in India was
gedrukt, met de woorden: Dit zal het boek zijn dat de fundamenten van dit land zal veranderen.
Mijn man Danny en ik hoorden die uitspraak persoonlijk aangezien wij op het podium zaten
toen Derek dit zei. Nu, 23 jaar later, is het een zegen pastor Rex dezelfde uitspraak te horen doen.
Hij zei: ‘Het was letterlijk een schok voor mij en mijn manier van denken en veranderde mij en mijn
bediening compleet. Het was alsof iemand mijn hersenen uit mijn hoofd had gehaald en ze schoon
waste van al het vuil dat daarin opgeslagen was en ze toen terugplaatste met het kristalheldere
onderwijs van de basisboodschap van het christelijke geloof. Precies alles wat ik moest weten. Het
heeft mijn denken en mijn leven veranderd! Ik denk dat iedere voorganger dit boek zou moeten
hebben en bestuderen’.
• Een bijeenkomst over ‘Gezinszegen’ werd eerder dit jaar gehouden in Bangalore voor 200
mensen; 70 procent van hen waren geen christen, maar was gekomen om de Heer te zoeken
voor verschillende problemen. Gewoonlijk zoeken deze mensen ‘wondergebeden’ die iemand
voor hen bidt en zo behoefte wordt voorzien. Maar deze keer zeiden de meesten dat God door
Zijn Woord tot hen had gesproken over hun situatie. Het was een getuigenis dat de waarheid vrij
maakt, en ze vertrokken met het geloof dat ze hadden ontvangen.

DANKBETUIGING - MOZAMBIQUE
In juni hebben we met het team uit Zuid-Afrika de Portugese Fundament van
geloof door bijbelstudie, dvdsets over de Fundamenten, onderwijsbrieven
en proclamatiekaarten gestuurd naar een kerk die voorgangers traint in
verschillende steden in Mozambique.
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• Bid voor de christenen in noordelijk
Mozambique waar hele dorpen
zijn uitgemoord door IS en andere
terroristische groepen. Bid om
bescherming voor de bedieningen in dit
gebied: OM, JmeO, Iris Ministries en de
christelijke radiostations.

Amerika
31 JULI VERENIGDE STATEN/
SPAANSSPREKENDE OUTREACH
• Bid voor het team in Peru dat doorgaat
met het vertalen en uitgeven van Dereks
radioboodschappen in de Quechua
Cuzco en Quechua Ayacucho talen. We
zijn dankbaar dat de programma’s in de
Quechua Cuzco taal bijna afgerond zijn.
• Bid om nieuwe partnerschappen met
bedieningen, kerken en leiders, zodat ons
werk in het Latijns-Amerikaanse gebied zich
blijft uitbreiden.

ZUID-AFRIKA - GETUIGENIS
• Een 70-jarige mevrouw uit Kaapstad
heeft sinds 2009 naar Derek geluisterd
op de radio. Ze is heel actief en reikt
uit naar misbruikte vrouwen, kinderen,
bendeleden en senioren. Ze organiseert
veel diaconale activiteiten. We hebben
haar materiaal van Derek gegeven. Ze
belde ons op om te bedanken voor het
en vertelde dat ze in tranen was nadat
ze de doos had geopend.

DANKBETUIGING
• De zendingsreis van pastor Stemmet
naar het Kaapgebied was heel
belangrijk. Hij bereikte veel mensen
die niet eerder van Dereks onderwijs
hadden gehoord, en verzorgde
follow-up voor anderen naar
aanleiding van zijn vorige bezoek
• We hebben veel telefoontjes gekregen
om bevrijding n.a.v. Dereks onderwijs
op YouTube. Dit werk is teveel voor
onze kleine staf, maar we verwijzen
hen door naar een partnerbediening
(de oprichter kende Derek) Zodat ze
de hulp krijgen die ze nodig hebben.

AUGUSTUS
Richt je niet op je gevoel. Richt je niet op je situatie. Richt je op de eeuwige, onveranderlijke aspecten
van Gods natuur en Zijn bemoeienis met ons. Dan zul je merken je dat je Hem eindeloos kunt danken.
– Derek Prince, in Dankzegging, lofprijs en aanbidding.

1 AUGUSTUS INTERNATIONAAL
• De wereld wordt steeds meer een ‘dorp’.
Bid dat de wereldwijde DPM-kantoren
soepel functioneren als ‘één lichaam’,
om de mensen, waaronder vluchtelingen,
gedetineerden en migranten, waar ze ook
maar zijn, zo effectief mogelijk te dienen
in hun moedertaal.Azië/Oceanië
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Azië/Oceanië
2 AUGUSTUS MYANMAR
• Blijf bidden om wijsheid en bescherming van
God voor het DPM-team in Yangon, gezien
de onrust en de protesten na de militaire coup
in februari, en de verklaring dat een jaar lang
de noodtoestand van kracht is in het land.

• Bid dat er steeds meer mogelijkheden zijn
voor het team om hun volk te bedienen en te
voorzien van Dereks boeken.

3 AUGUSTUS SALOMONSEILANDEN
• Ons radiostation zendt dagelijks Dereks
programma’s uit. Bid dat veel mensen ze
kunnen beluisteren en bemoedigd en
versterkt worden in hun geloof.

4 AUGUSTUS CAMBODJA
• Bid dat de Heer de juiste persoon naar
het eiland Koh Sdach aan de westkust
zendt om daar te werken. Het DPM-team
is er in februari geweest en heeft het
Evangelie gedeeld met 100 families van
een onbereikte bevolkingsgroep, maar ze
hebben discipelschapstraining nodig.

5 AUGUSTUS NEPAL
• Bid om Gods bescherming voor directeur
Gopaljee, zijn vrouw Ganga en de
distributeurs van de boeken, speciaal nu de
Covid besmettingscijfers oplopen.
• Dereks radioprogramma’s (in het Engels)
zullen worden uitgezonden door de United
Christian Broadcasters in Nepal. Bid om
Gods leiding en voorziening voor het
vertalen en inspreken in het Nepalees;
bid dat veel mensen zullen luisteren en
gezegend worden door het onderwijs.

6 AUGUSTUS CHINA
• De kinderversie van de proclamatiekaarten
is vervaardigd in het Engels. Het Chinateam beschouwt dit materiaal als bijzonder
waardevol, omdat het moeilijker wordt voor
jonge mensen in China om te horen over
Jezus en te groeien in geloof. Helemaal
omdat sommigen niet naar een kerk mogen
gaan. Ons team vertaalt deze kaarten in
de wetenschap dat ze goed gebruikt zullen
worden door ouders en groepen in de kerk.
Bid om bescherming voor de verspreiding
van deze kaarten.

7 AUGUSTUS AUSTRALIË
• Bid om een toenemende respons op onze
promotie van Dereks materialen en een
goed contact met de kerkleiders in Australië.

8 AUGUSTUS NIEUW-ZEELAND
• Een selectie van boeken, onderwijsbrieven
en dvd’s van Derek Prince zijn geschonken
aan een conferentie van Volle Evangelie
Zakenlieden in juni, met 130 aanwezigen.
Bid dat dit materiaal een grote zegen zal zijn
voor hen die het ontvingen, en dat ze naar
meer onderwijs van Derek op zoek gaan.

9 AUGUSTUS FILIPPIJNEN
• Bid dat de Heer ons die mensen brengt die
Hij roept om ons te helpen het werk van
DPM in de Filippijnen uit te breiden, zodat
het werk hier kan groeien.

10 AUGUSTUS ZUID-KOREA
• Twee van Dereks boeken zullen voor het
eerst in het Koreaans gepubliceerd worden.
Bid dat het proces van het drukken vlot
verloopt en dat veel mensen rijk gezegend
zullen worden door dit onderwijs.
• Bid voor pastor Eui Jung Whang die
verschillende uitgevers in Korea ontmoet
in verband met het uitgeven van Dereks
boeken; bid ook om Gods zalving voor hem
als hij Dereks boeken vertaalt.

11 AUGUSTUS INDONESIË
• Bid om Gods leiding en wijsheid voor
directeur Marcel bij zijn zoeken naar
mogelijkheden online webinars te
houden om de gelovigen in Indonesië
te onderwijzen, met gebruik van Dereks
onderwijsmateriaal.
• Bid dat velen met deze webinars mee
zullen doen en Dereks gratis Indonesische
e-books downloaden, zodat ze kunnen
doorgaan met het bestuderen van Gods
Woord.
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Europa
12 AUGUSTUS SLOWAKIJE
• Bid dat nieuwe vrijwilligers zich bij ons team
voegen, om te helpen bij de toenemende
werkdruk. We hebben dringend behoefte
aan een bekwame en ervaren proeflezer.
• Tijdens de pandemie hebben veel
christenen hun relatie met de Heer en hun
medegelovigen niet onderhouden. Bid om
geestelijke vernieuwing en verfrissing door
de Heilige Geest.

13 AUGUSTUS SLOVENIË
• Bid dat de nieuwe vertaler Aleksandra
gezalfd wordt door de Heilige Geest om LifeChanging Spiritual Power te vertalen.
• Bid om wijsheid en leiding bij het
ontwikkelen van een website.
• Bid om een toenemende honger naar Gods
Woord en een geestelijk ontwaken in de
Sloveense Kerk.

14 AUGUSTUS VERENIGD KONINKRIJK
• Meer dan 200 mensen namen deel aan
onze online cursus ‘In Gods aanwezigheid’.
Bid dat de studenten het onderwijs
toepassen, en dat het voeding voor hun
gebedsleven zal zijn.

15 AUGUSTUS ROEMENIË
• De recente gebeurtenissen in Israël toonden
aan hoe geïnspireerd onze keuze was om
twee van Dereks boeken over Israël te
vertalen. Bid dat ze snel kunnen worden
afgerond en gedrukt, en dat de Roemeense
christenen het belang van Israël in de
geschiedenis en de Kerk zullen inzien.

• Een nieuwe ondertitelde video ‘De Heilige
Geest, je Gids’ is beschikbaar. Bid dat hij
velen zal zegenen en bemoedigen, en bid
ook dat meer mensen Dereks video’s in
het Frans zullen vinden.

17 AUGUSTUS FINLAND
• Twee organisaties in Finland hebben
toestemming gevraagd om te beginnen met
het vertalen van meer boektitels van Derek
in het Fins. Bid voor degenen die betrokken
zijn bij deze vertalingen.
• Een christelijk tv-station in Helsinki,
gebruikt Dereks onderwijs in programma’s
die de Finse bevolking bereiken. Ze
produceren zijn onderwijsprogramma’s
ook voor kijkers in de Baltische staten. Bid
dat door dit station veel mensen worden
aangeraakt door het onderwijs.

18 AUGUSTUS SERVIË
• Als gevolg van de beperkingen door
de pandemie konden we geen kerken
bezoeken en kerkleiders ontmoeten. Bid
dat de grenzen weer open gaan, zodat het
reizen naar kerken hervat kan worden.
• Bid dat we alle boeken die gepland staan
om dit jaar gedrukt te worden, met succes
kunnen voltooien; bid dat Dereks materialen
het geloof van velen versterkt.

19 AUGUSTUS POLEN
• Bid dat onze directeuren Marek en
Agnieszka wandelen in verfrissing, kracht
en wijsheid van God: zij gaan door met het
werk te coördineren en mensen te bereiken
met Dereks onderwijs.
• Bid om wijsheid en zalving van de Heilige
Geest voor onze nieuwe vertaler, die
ondertitelt Dereks videopreken.

16 AUGUSTUS FRANKRIJK
• Bid dat zij die werken aan de vertaling
van de Pular (West Afrika) video en de
Studiegids, dit project met succes en
spoedig kunnen afronden.
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20 AUGUSTUS ZWITSERLAND
• Bid dat directeur Ruedi visie krijgt voor
Gods doel met dit gebied, voor wat betreft
het uitbreiden van het werk van DPM.

• Bid om nieuwe - door God geleide partners van het werk. Partners die willen
helpen om Dereks onderwijs te verspreiden.
Bid ook voor meer bekendheid van DPM.

van DPM in dit gebied: het vertaalwerk
overzien, goede contacten leggen en Dereks
onderwijsmateriaal verspreiden in Kenia,
Oeganda, Tanzania, Burundi en Rwanda.

Afrika

Amerika

21 AUGUSTUS ZUIDELIJK AFRIKA

25 AUGUSTUS CANADA

• Veel mensen krijgen toegang tot Dereks
onderwijs via YouTube, Facebook, de
website en de app. Bid dat steeds meer
mensen zijn onderwijs vinden.
• We zijn van plan al het Afrikaanstalige
onderwijs over de Fundamenten op dvd’s
toe te voegen op YouTube. Bid dat dit vlot
verloopt en dat zijn onderwijs een grote
zegen zal zijn voor veel mensen.
• We hebben nieuwe open deuren voor
tv-uitzendingen met Dereks onderwijs! Het
tv-station heeft in potentie een publiek van
400 miljoen kijkers in Afrika. Bid om gunst
voor dit zendingswerk, zodat veel mensen
kunnen worden bereikt en bemoedigd.

22 AUGUSTUS ZAMBIA
• We hebben nieuwe mogelijkheden
voor radio-uitzendingen op twee
FM-radiostations. Bid dat de Heer deze
plannen zegent, zodat velen in dit gebied
en daarbuiten, versterkt zullen worden door
Gods Woord.

23 AUGUSTUS FRANSSPREKEND
AFRIKA
• Blijf bidden dat de zendingen boeken van
Derek, die verstuurd worden vanuit Frankrijk
naar Frans sprekend Afrika, veilig arriveren.
• Bid dat ze de juiste mensen zullen bereiken
en meehelpen om de mensen een sterk
geloof en relatie met de Heer te geven.

24 AUGUSTUS OOST AFRIKA
• Bid voor Geoffrey en Pauline Auma die
doorgaan met het leiden van het werk

• Bid dat directeur Bob wijsheid en visie zal
krijgen voor de plannen van de Heer.
• Bid om bescherming en genezing van de
Heer voor de stafleden die met zware strijd
geconfronteerd worden.

26 AUGUSTUS VERENIGDE STATEN/
SPAANSSPREKENDE OUTREACH
• Bid om versterking van de relaties met
Spaanssprekende pastors en andere
contacten in de V.S. en Latijns Amerikaanse
landen, die Dereks onderwijs ontvangen.
• Bid om een toenemende verspreiding onder
in de V.S. en Latijns Amerika.

Midden-Oosten
27 AUGUSTUS ISRAËL
• Bid dat de Heer de staf in Israël bemoedigt
en leidt. Zij gaan door met het produceren
en beschikbaar stellen van Dereks onderwijs.
• Bid dat steeds meer mensen toegang krijgen
tot Dereks onderwijs (in verschillende talen),
op verschillende sociale media platforms en
gedrukt materiaal.

28 AUGUSTUS ETHIOPIË
• We willen ‘Toetsing van wonderen’ in het
Amhaars uitgeven. Bid om wijsheid en
bescherming voor de betrokkenen.
• Onze zendingswerker Henok zoekt wegen
om een centrum met onderwijs van Derek
te openen in een landelijk gebied waar
miljoenen moslims wonen. Dereks boeken
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en audioboodschappen zouden een zegen
zijn voor christenen en zoekenden. Bid om
Gods zegen op deze plannen.

29 AUGUSTUS IRAN
• Onlangs werden enkele vrienden van ons
door vervolging gedwongen Iran te verlaten.
Eén van hen had Christus aanvaard en
leerde Jezus beter kennen dankzij Dereks
preken. Zijn vader leverde hem over aan de
politie vanwege zijn geloof, maar hij was
weggerend samen met zijn zus, die ook
christen werd. Wij zorgen nu voor hen. Bid
voor hen en andere gelovigen zoals zij.
• Bid dat Dereks onderwijs voortdurend
door de Heer wordt gebruikt om de levens
van Iraanse gelovigen en ongelovigen te
veranderen.

Rusland & Oost Europa
30 AUGUSTUS ARMENIË
• Wij zijn volledig verantwoordelijk voor de
zorg voor 100 kinderen, die door de recente
oorlog wees zijn geworden. Bid om Gods
wijsheid, kracht en voorziening voor ons.
• Er worden ook zomerkampen voor hen
georganiseerd. Bid om wijsheid bij onze
planning, en dat God deze tijd zal gebruiken
om genezing en hoop te brengen aan hen.

31 AUGUSTUS OEKRAÏNE
• Er zijn nieuwe audioboeken verkrijgbaar: o.a.
Zegen of vloek en Dereks biografie. Bid dat
dit onderwijs een grote impact zal hebben op
iedereen die het hoort.

DANKBETUIGING - ARMENIË
• Dereks boek Verzoening is kortgeleden gepubliceerd in het Armeens. De voorganger van
een Evangelische kerk hier zei dat zijn gemeente, die verzwakt was door buitenlandse
valse leringen, sterker begon te worden na het lezen van het boek.

GETUIGENIS
• Vazgen, directeur van DPM-Armenië, is tevens voorganger. Onlangs ervoer zijn kerk een
uitstorting van de Heilige Geest, toen zij Dereks onderwijs ‘Hoe kunnen we de Heilige
Geest ontvangen?’ keken. Veel mensen waren nog niet vervuld met de Heilige Geest. Toen
Derek hen leidde in gebed kwamen velen naar voren en ervoeren een onbeschrijflijke en
hemelse aanraking toen ze werden gedoopt met de Heilige Geest. Eén zuster werd later
vervuld met de Heilige Geest in de auto van haar man toen hij haar kwam ophalen na de
dienst. Dagen later getuigde ze dat ze sinds dat moment onherkenbaar was veranderd.
Ze leed vaak aan vreselijke angsten en gedachten, maar na de doop in de Heilige Geest
waren al haar angsten en negatieve gedachten weg. Vazgen zei: ‘We prijzen God dat,
hoewel Derek niet meer onder ons is, zijn boodschappen mensen dichter naar God blijven
trekken. Ik geloof dat de tijd komt dat het vuur van de Heilige Geest zich sneller zal verspreiden
dan het coronavirus, en de naties zal vervullen met Zijn aanwezigheid.’

Ga voor onderwijs- en nieuwsbrieven naar www.derekprince.nl
0251 255044

info@derekprince.nl
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