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1984 - Global Outreach Leaders Programme begint met 23 
leiders in ontwikkelingslanden en dit jaar markeert ook de 
officiële start van de bediening in Afrika en Zuidoost-Azië.

1973 – Na de 
conferentie over 
‘Gebed voor de 
natiën’ wordt 

Derek een van de 
mede-oprichters 
van Intercessors 

for America.

1975 – Derek spreekt in verschillende 
landen, waaronder Zweden, 

Denemarken en Jamaica. 

2001 – Dereks onderwijsmateriaal wordt 
verspreid bij Ground Zero, New York (VS). 
DPM wordt partner van een project voor 

wezen en weduwen in Ethiopië.

2017 – 30 van Dereks bekendste preken 
worden vertaald in 13 belangrijke 
talen, waaronder Arabisch, Farsi, 
Spaans, Russisch en Chinees, als 

onderdeel van de Video Bijbelschool.

2007 – DPM-Cuba organiseert verschillende 
regionale conferenties in Centraal- en Zuid-Cuba.

Kijk voor meer informatie over het zendingswerk op www.derekprince.nl

1971 – Derek Prince Publications opent een kantoor in 
Fort Lauderdale, Florida.

1988 – Na de val van het IJzeren Gordijn, begint de 
verspreiding van Dereks onderwijs onder voorgangers 

en gelovigen in Oost-Europa. 

MIJLPALEN ZENDINGSWERK DPM

1997 – Het zendingswerk in India en Zuidoost-Azië 
start na een conferentie in Hyderabad, India.  

1994 - Duizenden christelijke leiders worden door 
Derek getraind en toegerust tijdens conferenties en 
evenementen in Kazachstan, Hongarije, Zuid-Afrika, 

Indonesië, Maleisië en Singapore.

1979 – De start van de radiobediening  
Today With Derek Prince.

1984 – Het zendingswerk in China begint met de radio-uitzending 
van Living Sacrifice (in het Chinees), waarbij Dereks Chinese naam 

Ye Guang-Ming gebruikt wordt.

1985 – Dereks onderwijs wordt voor 
het eerst in het Russisch en Spaans 

uitgezonden, wat de weg bereid voor 
nieuwe zendingsprojecten in Latijns-

Amerika en de voormalige Sovjetlanden.

1993 – Derek onderwijst op een 
Bijbelconferentie in Moskou. Dit leidt tot 
het ontstaan van het zendingswerk in de 

voormalige Sovjetlanden en tot de oprichting 
van 34 Bijbelscholen in de jaren die volgen.

1996 – We organiseren conferenties om het 
Lichaam van Christus toe te rusten in Bahrein, 
Duitsland en Cuba. Dit legt de basis voor een 
nieuwe bediening in het Midden-Oosten en 

Noord-Afrika, die officieel van start gaat in 2000. 2003 – Terwijl Derek en Ruth al vele jaren leven 
en dienen in Israël, begint in 2003 officieel het 

zendingswerk in dit land.

2020 - Een nieuwe online bediening gaat 
van start, DP Digital, om online samen te 
werken en op nieuwe manieren Dereks 

onderwijs te verspreiden.

1989 – Vanuit ons 
Nederlandse kantoor 

start het zendingswerk 
in Oost-Europa.


