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JANUARI 2020
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 wilt nemen om ons 
in gebed en financiele hulp te steunen met ons zendingswerk.

1 JANUARI INTERNATIONAAL
• Jezus Christus is Heer over DPM. Wij procla-

meren Zijn overwinning en onderwijzen deze 

waarheid aan mensen wereldwijd. Bid om 

Gods leiding en wijsheid, genezing en voor-

ziening, voor alle leiders en zendingswerkers.

Midden-Oosten

2 JANUARI EGYPTE/MIDDEN-OOSTEN
• Dank God voor drie nieuwe Arabische ver-

talingen: God Incognito, Leven als zout en 

licht en Ik vergeef je. 

• Bid om een geslaagde afronding van het 

onderwijs uit het boek De Pijlers, aan Afri-

kaanse gelovigen in Egypte.  

• Een nieuw project zal ‘Een woord uit het 

Woord’ produceren in het Arabisch, om het 

te gebruiken op Facebook en YouTube. Bid 

voor hen die hierbij betrokken zijn, en om 

een geslaagde afronding – er zijn al 37 epi-

sodes vertaald.   

• Bid dat God nieuwe deuren opent in het 

gebied rond de Perzische Golf.

3 JANUARI SYRIË
• Bid voor de bevolking van Syrië en voor 

DPM’s lokale zendingspartner. Hij voelt zich 

ontmoedigd, en zoekt de Heer voor leiding. 

Hij heeft veel geweld, wreedheid en moord 

gezien, en vraagt mensen om met hem mee 

te bidden om een doorbraak in de situatie. 

4 JANUARI JORDANIË/SYRIË/IRAN
• Afgelopen oktober hebben Midden-Oos-

ten directeur Albert en zijn vrouw Jordanië 

bezocht; ze hebben SD-kaarten met Dereks 

materiaal weggegeven om te worden versp-

reid. Dank God voor deze mogelijkheid.  

• Bekering vanuit de Islam tot het Chris-

tendom is verboden in Iran en kan lev-

ensbedreigend zijn. Toch staan veel Iraniërs 

er voor open. Bid om veiligheid voor de 

DPM-partners in Iran, en om Gods wijsheid 

voor het discipelen van nieuwe gelovigen. 

ZENDINGSVERSLAG
Egypte/Midden-Oosten Vorig 

jaar zijn we begonnen met het trainen van groepen 

voorgangers uit Zuid-Soedan, Soedan en Ethiopië, 

die naar Egypte waren gevlucht. Er zijn meer dan 300 

leiders getraind, vanuit Dereks boek De Pijlers. Tijdens 

de bijeenkomst in novemeber werd Gods aanwezigheid 

ervaren en velen getuigden dat ze nu het Woord van 

God beter begrijpen, zodat ze hun levens kunnen 

veranderen. 
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Rusland en Oost Europa

5 JANUARI ARMENIË
• De jongere generatie prefereert video’s 

boven lezen. Bid dat de ze met video’s 

kunnen worden bereikt.  

• Bid dat de Armeense Video Bijbelschool 

die deze maand begint, veel mensen zal 

bereiken en beïnvloeden. 

6 JANUARI RUSLAND
• Bid om een veilige en vlotte verspreiding van 

nieuwe boeken in de Russische taal. 

• Bid dat veel kerken in Rusland zullen worden 

bereikt met Dereks materiaal. 

• Voor februari is een reis gepland naar België 

en Frankrijk, om evangelisatieacties voor te 

bereiden voor de zomer. Bid om wijsheid 

voor de planning met lokale voorgangers. 

7 JANUARI AZERBEIDZJAN
• Dereks video’s van De Pijlers worden onder-

titeld in het Azerbeidzjaans. Deze video’s 

zijn vitale hulpbronnen voor discipelschap 

in dit overwegend islamitische land. Bid 

voor het team dat betrokken is bij het bes-

chikbaar maken van deze vertalingen. 

Noord- en Zuid-Amerika

8 JANUARI VERENIGDE STATEN/
SPAANSSPREKENDE GEBIEDEN 
• Bid om steeds meer contacten met Spaanse 

voorgangers binnen de VS en in Ecuador, 

Peru, Uruguay, Argentinië en Colombia, zodat 

we een toenemend aantal mensen kunnen 

bereiken met Dereks onderwijs. 

9 JANUARI CANADA
• Bid om leiding van de Heer voor 2020 

voor uitbreiding van het bereik van DPM in 

Canada, met inbegrip van sociale media.

Europa

10 JANUARI NEDERLAND
• Deze maand wordt de online cursus ‘Leer 

bidden’ herhaald. Bid dat veel mensen 

een honger naar gebed zullen ervaren, en 

bemoedigd worden. 

• De Nederlandse vertaling van de audio-

boodschap ‘Zeven stappen naar Opwek-

king’ vordert. Bid dat gelovigen in heel 

Nederland en België een nieuwe toewijding 

aan de Heer zullen maken.  

ZENDINGSVERSLAG
Nederland In zijn boek Ik vergeef je schrijft Derek: 

‘Denk eens na over de uitwerking die vergeving heeft: 

verzoening, vrede, harmonie, begrip, gemeenschap, fysieke 

en emotionele genezing. Wat heeft onze wereld vandaag 

een behoefte aan deze dingen! Niet alleen moet ieder 

van ons vergeven, iedereen heeft ook vergeving nodig’. 

Afgelopen september is een onderwijsbrief over ‘Vergeving’ 

verstuurd, samen met een  aanbieding met flinke korting 

van het boekje Ik vergeef je. De 200 exemplaren die we op 

voorraad hadden waren snel verkocht, waaruit de behoefte 

blijkt aan duidelijk onderwijs en praktische leiding over 

dit onderwerp! We danken God  voor de impact die dit 

onderwijs zal hebben. 
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ZENDINGSVERSLAG   
Slowakije De Heer opent deuren in Slowaakse 

gevangenissen. Een lokale voorganger, die ook de directeur is van een 

gevangenisbediening, helpt ons om Dereks materiaal elke Slowaakse 

gevangenis binnen te krijgen. De plaatsvervangend directeur van 

een gevangenis verklaarde tijdens een bijeenkomst: Uw werk is 

waardevol, zelfs ter wille van dat éne verloren schaap. Het is moeilijk 

en gecompliceerd toestemming te krijgen om in een gevangenis in de 

bediening te werken of religieus materiaal naar binnen te brengen. Dus 

we danken God dat we kunnen voorzien in Dereks onderwijs. 

11 JANUARI POLEN
• In Polen zijn veel kerken die Dereks onder-

wijs waarderen. Bid om  vruchtbare samen-

werking, zodat we dit onderwijs op een 

effectieve manier kunnen delen. 

• Bid dat Marek en Agniezka, onze vertegen-

woordigers in Polen, wijsheid en leiding van 

God krijgen voor de toekomst; bid ook om 

genezing voor Agniezka. Ze lijdt aan fibro-

myalgie en voelt zich heel moe en zwak. 

12 JANUARI BULGARIJE
• Ons doel voor dit jaar is om meer leiders en 

andere gelovigen te bereiken met Dereks 

onderwijs. Bid dat het goed ontvangen 

wordt en gebruikt wordt voor toerusting. 

• Bid om een geslaagde druk van Dereks 

boeken in 2020; ook voor de financiering. 

13 JANUARI FRANKRIJK
• Bid dat het nieuwe boek Onwankelbare 

hoop inderdaad hoop zal brengen aan veel 

mensen in Frankrijk, waar veel depressie en 

drugsgebruik daartegen.

• Bid dat het nieuwe boek Uitzien naar Jezus’ 

komst de Franse Kerk zal aanvuren klaar te 

zijn voor de terugkomst van de Heer. 

• Er worden Franse exemplaren van 

Life-Changing Spiritual Power in gedeelten 

verstuurd naar Frans sprekend Afrika. Bid 

dat ze veilig aankomen en de juiste mensen 

bereiken. 

• Blijf bidden om open deuren bij de 

Katholieke Kerk; in het bijzonder dat mensen 

de DPM-Frankrijk website vinden en veel 

hebben aan het beschikbare onderwijs. 

14 JANUARI VERENIGD-KONINKRIJK 
• Bid om nieuwe contacten met voorgangers 

en andere leiders van multiculturele kerken, 

die baat kunnen hebben bij Dereks onder-

wijs in andere talen. 

15 JANUARI SLOVENIË
• Bid dat de nieuwe boeken De Omwisseling en 

Driemaal daags pasgelovigen zullen helpen 

de boodschap van het kruis te ontdekken. 

• Bid om meer toegewijde vrijwilligers, vertal-

ers en redacteuren om te helpen met het 

werk in 2020.

16 JANUARI ALBANIË
• Veel Albanezen zien het niet meer zitten in 

hun land te blijven, als gevolg van de slechte 

politieke en economische situatie. Bid dat 

de gelovigen in plaats van hun land te ver-

laten en hierdoor de kerken te verzwakken, 

worden bemoedigd door Dereks onderwijs 

om op Gods beloften te vertrouwen.

• Bid om nieuwe partners om veel mensen in 

Albanië met het onderwijs te bereiken. 

17 JANUARI SLOWAKIJE
• Dereks onderwijsmateriaal wordt iedere 

maand naar verschillende zigeunerkerken 
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ZENDINGSVERSLAG  
Mongolië Mongolië staat bekend als ‘het land van de 

altijd blauwe luchten’, omdat de zon hier meer dan 250 dagen 

per jaar schijnt. Geestelijk ligt het land echter in duisternis. Ons 

Mongoolse team vertaalt Dereks Bijbelonderwijs en stelt het 

gratis online beschikbaar. Onlangs zijn zes boeken opgenomen 

als audioboeken en beschikbaar gesteld op YouTube. Het team 

bericht: Mongoolse mensen over de hele wereld worden geweldig 

gezegend en opgebouwd door de boodschappen van Derek Prince. 

verstuurd. God brengt een opwekking onder 

hen teweeg. Bid om een blijvende verander-

ing  in zigeunerkerken, families en personen.  

• Bid om samenwerking met plaatselijke 

Slowaakse kerken en bedieningen, om Gods 

Koninkrijk te bouwen; bid dat Hij een nieuwe 

generatie leiders zal doen opstaan. 

18 JANUARI ROEMENIË
• Onze medewerkers hebben het afgelopen 

jaar de uitzendingen van ‘Radio De erfenis 

van Derek Prince’ nagesynchroniseerd. Bid 

dat door middel van radio en YouTube een 

grote impact zullen hebben op personen en 

op de Roemeense Kerk in het algemeen. 

19 JANUARI SERVIË
• Bid dat het nieuwe boek De Eindtijd, wat gaat 

er gebeuren? goed zal worden ontvangen en 

inzicht zal geven in deze tijd, en een nieuwe 

passie voor de Heer en de verlorenen brengt. 

• Bid ook voor onze Servische grafisch ontwer-

per Darko (39) en zijn vrouw Dragana (37). 

Darko heeft hartproblemen, terwijl zijn vrouw 

lijdt aan een aan de schildklier gerelateerde 

ziekte. Bid alstublieft dat God ingrijpt. 

20 JANUARI TSJECHIË
• Bid dat God een nieuwe generatie Geestver-

vulde kerkleiders zal doen opstaan. 

• Bid dat het nieuwe Tsjechische boek Beloofd 

land de christenen zal helpen hun geestelijke 

erfenis te begrijpen, en de relatie tussen de 

Kerk en het Joodse volk. 

Azië/Oceanië

21 JANUARI MYANMAR
• Bid om Gods bescherming en wijsheid voor 

het team in dit Boeddhistische land, en om 

financiën voor het werk van DPM hier. 

22 JANUARI MONGOLIË
• Een echtpaar dat een sleutelpositie inneemt 

voor het werk van DPM in dit land is opge-

nomen in het ziekenhuis. Hun passie voor 

God is nog steeds brandend. Hierdoor heeft 

het werk vertraging opgelopen. Maar ze zijn 

nu aan het genezen, dus bid om een volledig 

herstel en om kracht voor hen.  

23 JANUARI ZUID-KOREA
• Bid om Gods zalving voor de nieuwe vertal-

ers die werken aan Fundament van geloof 

door bijbelstudie  en aan verschillende 

onderwijsbrieven in het Koreaans. 

• Bid om Gods leiding voor professor Yi en 

het team, die het werk plannen en real-

iseren. 

24 JANUARI NIEUW-ZEELAND
• Het team in Nieuw-Zeeland overziet zending-

sprojecten in veel landen zoals India, Nepal, 

Zuidoost-Azië en de Solomon Eilanden. Bid 
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ZENDINGSVERSLAG
Sri Lanka DPM-India directeuren Elsie en Danny berichten: Tijdens 

één van onze bezoeken vorig jaar aan Sri Lanka getuigde een pastor persoon-

lijk tegen ons dat hij ongeveer 35 jaar in de bediening had gestaan en dat het 

onderwijs dat we op een seminar hadden gegeven over het onderwerp autoriteit, 

was als levend water dat over zijn ziel stroomde. Hij voelde zich verfrist en 

bemoedigd door het duidelijke onderwijs, en hij bedankte ons uitgebreid dat we 

dit onderwijs bij hen hadden gebracht. 

om Gods wijsheid en leiding in 2020 voor het 

bestuur en de staf; bid ook om voorziening in 

de financiën voor het zendingswerk. 

• Bid om een toenemende bekendheid van 

DPM in heel Nieuw Zeeland; bid dat nog 

veel meer mensen gebruik zullen maken van 

het gratis onderwijs dat beschikbaar is. 

25 JANUARI AUSTRALIË
• Bid dat de advertenties bij de christelijke 

radiostations, veel nieuwe bezoekers van 

de DPM-Australië website zal opleveren. 

Hier kunnen ze gratis materiaal bekijken en 

downloaden, en in contact komen met ons.

26 JANUARI INDONESIË
• Bid dat enthousiaste jonge mensen de visie 

oppakken om Dereks onderwijs te delen 

met hun eigen volk, in dit enorme land met 

270 miljoen inwoners, die wonen op 17.000 

moeilijk te bereiken eilanden, 

27 JANUARI CHINA

• We danken God voor de nieuwe contacten 

met kerken in China, en voor de afronding 

van Toetsing van wonderen en tekenen, een 

heel belangrijk boek voor de Chinese Kerk. 

• Bid voor degenen die nieuwe boeken van 

Derek produceren. Het is een lang en nau-

wkeurig proces om constant documenten 

en materiaal voor Internet platforms te ver-

talen, redigeren en drukken in China.  

Indisch subcontinent

28 JANUARI SRI LANKA 
• Bid om Gods bescherming voor de direc-

teuren Elsie en Danny en het team die van 

9-22 februari door Sri Lanka reizen, om 

onderwijs en bediening te verzorgen voor 

honderden voorgangers en leiders.

ZENDINGSVERSLAG China
• Een Chinese christen schreef: Hoewel ik ‘Zegen of vloek, aan u de keus’ 20 jaar geleden al heb 

gelezen toen ik christen werd, deed ik dit alleen om kennis op te doen. Maar de afgelopen jaren 

is er iets gebeurd in mijn familie, en daarom heb ik het opnieuw gelezen. Elk woord ervan liet me 

de oorzaak en de oplossing van mijn probleem zien. Ik dank de Heer en Derek Prince voor zijn 

kostbare onderwijs! Bid dat de Heilige Geest deze soort openbaring op een geweldige manier zal 

vermenigvuldigen onder de Chinese gelovigen. 

• Op talloze plaatsen zijn complete sets van de Chinese proclamatiekaarten verspreid, waar erg 

veel vraag naar is. Een pastor uit het zuiden van China vertelde ons: De kerkleiders die we deze 

sets toegestuurd hadden waren enthousiast toen ze die kaarten ontvingen. Christenen van jong 

tot oud, vinden ze krachtig en gemakkelijk te gebruiken! Ze passen het Woord van God elke dag 

meer toe, in gewone en in moeilijke situaties. Stuur ons alstublieft  nog wat meer…
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29 JANUARI INDIA
• Bid om wijsheid van God voor de direc-

teuren Elsie en Danny, die conferenties 

voor leiders voor dit jaar plannen. Ze willen 

plaatsen in India bezoeken waar ze nog 

nooit eerder zijn geweest; bid dus om open 

deuren en om Gods bescherming.   

• Bid dat de voorgangers in deze onbereikte 

gebieden de hulpbronnen van Derek die  

worden aangeboden, zullen gaan gebruiken. 

Afrika

30 JANUARI ETHIOPIË
• We zijn aangevuurd om wezen op een prak-

tische manier te ondersteunen. Bid voor de 

weeskinderen die door die nu schoolma-

teriaal en voedsel krijgen; bid dat God Zijn 

hart ook in anderen laat spreken, zodat ook 

zij dit zendingsgebied gaan ondersteunen. 

• Bid voor Henok en pastor Yemane, die 

Dereks onderwijs vertalen in het Amhaars 

en het Tigrina. Henok vertaalt Dereks 

audio-boodschappen over De Funda-

menten en spreekt ze in. 

• Bid dat Dereks boeken veel gevangenen bli-

jven zegenen en bemoedigen, door middel 

van de gevangenisbediening hier. 

31 JANUARI ZAMBIA
• Bid om Gods bescherming en kracht voor 

Ricky van der Walt, als hij weer op reis gaat 

naar het uiterste noorden van Zambia om 

de Angolezen te bereiken, en naar Congo. 

• Bid om een effectieve verspreiding van 

Dereks boeken, DVD’s en ander materiaal 

in dit gebied; bid ook om de financiële mid-

delen die Ricky nodig heeft voor deze bedi-

eningsreis waarop hij ook zal evangeliseren 

met gebruik van de Jezus-film. 

ZENDINGSVERSLAG Zuid-Afrika
Pastor Mehari is een Eritrese voorganger die een kerk heeft in Pretoria. 

Hij reist en geeft onderwijs in andere Afrikaanse landen. Een paar jaar 

geleden heeft hij Dereks boek De Pijlers vertaald in het Eritrees. Deze 

vertaling is destijds gestolen. Het boek is daarna opnieuw vertaald en 

pastor David heeft aangeboden te assisteren bij het proeflezen. Hij 

onderwijst uit dit boek via Facebook en hen de gelegenheid geeft direct 

te reageren tijdens het onderwijs. Het exemplaar van het boek waaruit 

hij onderwijs geeft is aan hem gegeven terwijl hij nog in Eritrea was, 

door een groep gelovigen die het boek deelden om het te bestuderen. 

Met zijn onderwijs is hij nu halverwege het boek, met honderden views 

en positieve reacties, zoals: ‘Pastor Dave, u moet doorgaan met zulk 

fundamenteel onderwijs!’ 

ZENDINGSVERSLAG 
India Onlangs hebben de DPM-India directeuren Elsie en Danny een tweedaagse conferentie 

gehouden in het zuiden van India, waar meer dan 500 mensen aanwezig waren, die onderwijs kregen 

over De Omwisseling en Geestelijke strijd. De meerderheid van hen kwam uit plattelandsgebieden 

(vaak laagopgeleiden zonder toegang tot dit soort onderwijs). Ze zeiden: We hebben alles duidelijk 

kunnen begrijpen en hebben geen twijfel over wat we hebben gehoord. We gaan terug naar onze 

plekken met nieuwe kracht in ons hart, en we weten dat we alles bezitten wat we nodig hebben om de 

overwinning te behalen over onze problemen, satan en zijn koninkrijk!
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FEBRUARI
Derek Prince In Efeze 2:10 staat: “Want wij zijn Zijn maaksel.” Het Griekse woord 

spreekt van een meesterwerk.. Het is een zegen voor mij te bedenken dat toen God aan het hele

universum wilde laten zien wat een meesterwerk Hij kon maken, Hij naar de schroothoop 

ging voor Zijn materiaal. Het was alsof Hij zei: ‘Zie je wat Ik kan doen met levens die gebroken, 

bezoedeld en uit balans zijn? Van deze levens kan Ik iets maken wat de eeuwigheid” door Mijn 

signatuur zal dragen.’ Jij en ik zijn Gods meesterwerk! - Derek Prince, Uitzien naar Jezus’ komst

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

wijd, dat ze Gods visie en leiding ontvangen 

wat betreft Zijn wil bij al hun plannen voor 

hun specifieke team en gebied in 2020!

Azië/Oceanië

2 FEBRUARI JAPAN
• Bid dat veel mensen door de tweetalige 

Japans/Engelse website (https://ja.derek-

prince.jp/) gezegend worden door de vele 

gratis hulpbronnen die ze kunnen vinden.

3 FEBRUARI FILIPIJNEN
• Bid om een geslaagde afronding van de 

proclamatiekaarten die worden vertaald in 

het Filipijns, en ruime verspreiding ervan. 

• Bid om een goede respons op Dereks 

TV-programma’s die worden uitgezonden.

4 FEBRUARI CAMBODJA
• Het DPM-team is van plan dit jaar zes sem-

inars voor voorgangers en events voor de 

jeugd te houden, en twee evangelisatieac-

ties voor ongeveer 1.500 mensen. Bid om 

wijsheid en leiding van de Heer voor hun 

rondreis die ze gaan maken.  

5 FEBRUARI NEPAL 
• Bid dat de vele afgestudeerden van Bijbel-

scholen rijk zullen worden gezegend  en 

vele anderen zullen gaan onderwijzen door 

Dereks materiaal. 

6 FEBRUARI VIETNAM
• Er zijn pas weer vijf boektitels in het Viet-

namees goedgekeurd door de regering; 

vier ervan zijn voor de eerste keer gedrukt, 

samen met opnieuw 70.000 proclamatieka-

arten. Bid dat dit materiaal op ruime schaal 

verspreid zal worden in Vietnam. 

ZENDINGSVERSLAG
Filipijnen Dereks TV-programma wordt bijzonder 

goed ontvangen: de kijkcijfers zijn toegenomen van 

72.000 in juni tot 130.000 in oktober. Dit is één van de 

getuigenissen die we ontvingen: Vier jaar lang had ik last van 

vreselijke allergieën voor gluten, zuivel en soja, maar een paar 

maanden geleden kwam ik één van de Derek Prince video’s 

tegen op YouTube. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar 

toen ik naar zijn video keek en hij bad om bevrijding voor hen 

die luisterden, werd ik onmiddellijk genezen!
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Europa

7 FEBRUARI DUITSLAND
• Bid om wijsheid en de benodigde financiën 

voor twee nieuwe video projecten: 

 -‘Proclameer het Woord met Derek en 

Ruth Prince’ (proclamaties die zij hebben 

uitgesproken aan het begin van hun samen-

komsten). 

-‘Pareltjes uit het Woord van God’ (korte 

clips uit Dereks onderwijs).

8 FEBRUARI MACEDONIË
• We danken God voor de nieuwe, bekwame 

vertalers/redacteurs Katerina en Emilija. Bid 

voor hen nu ze zijn begonnen met het ver-

talen van boeken, waarvan de druk gepland 

staat voor juni. Bid dat het werk op tijd klaar 

is, en dat we een goede drukkerij vinden. 

9 FEBRUARI GRIEKENLAND
• Er bestaat grote behoefte aan Dereks online 

onderwijs in Griekenland. De immigranten-

crisis en de economische situatie heeft veel 

mensen, ook christenen, een uitzichtloos 

gevoel gegeven. Bid dat Dereks onderwijs 

nieuwe hoop zal brengen. 

• Bid voor Katerina, onze Griekse vertaalster, 

en voor de ontwikkeling van de website.

10 FEBRUARI WIT-RUSLAND
• In één van de kerken bestaat een heel sterke 

weerstand tegen Dereks onderwijs, in zo’n 

mate dat zijn boeken niet zijn toegestaan 

en zelfs worden vernietigd. Bid dat God de 

harten van de kerkleiders zal veranderen. 

11 FEBRUARI VERENIGD KONINKRIJK
• Er wordt een nieuwe catalogus verstuurd 

naar gevangenispastors en gedetineerden. 

Bid dat Dereks materiaal hen zal helpen een 

godvrezend karakter te ontwikkelen, en een 

sterk fundament voor hun levens. Bid ook 

om contacten met meer gevangenispastors. 

12 FEBRUARI KROATIË
• Er worden nieuwe boeken vertaald als 

gevolg van de toenemende vraag! Bid dat de 

boeken op tijd vertaald en gedrukt zijn.

ZENDINGSVERSLAG Cambodja
• Vorig jaar zijn alle 25 provincies van Cambodja bezocht. 

Duizenden boeken van Derek werden afgeleverd aan lokale 

kerken. Op jeugdbijeenkomsten is een groot aantal procla-

matiekaarten voor jongeren verspreid. 

• Dereks proclamatiekaarten  blijken een geweldig hulpmid-

del te zijn. Voorgangers leren het Woord van God te procla-

meren in plaats van zich te focussen op hun problemen. 

GETUIGENIS Nepal
“Ik zo blij met de boeken van Derek Prince. Toen ik Life-Changing 

Spiritual Power had ontvangen, heb ik het in één week uitgelezen. 

Ik heb ook Fundament van geloof door bijbelstudie doorgelezen, en 

nu kan ik dezelfde lessen doorgeven aan andere mensen. Er wordt in 

heel Nepal veel verkeerd onderwijs verspreid. Als de mensen Dereks 

boeken lezen hoeven ze niet bang te zijn voor verkeerd onderwijs. Dit 

is het soort onderwijs dat we nodig hebben in Nepal. ”
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• Onlangs zijn verschillende boeken van 

Derek gegeven aan een zendingsechtpaar 

in een deel van Kroatië waar geen charisma-

tische kerken zijn. Bid dat deze boeken een 

grote hulp voor hen zullen zijn. 

13 FEBRUARI ZWITSERLAND   
• Bid om wijsheid en leiding van de Heer voor 

de voortgang van het werk in dit jaar. 

• Bid dat mensen zich gaan aansluiten bij het 

team die toekomstvisie hebben.  

14 FEBRUARI HONGARIJE
• Bid dat het nieuwe Hongaarse boek Koers 

houden in de storm antwoord zal geven op 

de vragen van veel gelovigen die lijden mee-

maken. 

• Bid dat Dereks onderwijs een geweldig hulp-

middel is voor kerken bij het vormen van 

discipelen en hen zal toerusten met de lev-

ensveranderende waarheden uit het Woord.  

15 FEBRUARI FRANKRIJK
• Bid voor Rodney die helpt bij het ontwik-

kelen van online cursussen. 

• Bid voor het Pular project, waarbij 30 vid-

eo’s  en een studiegids vertaald worden. De 

Pular sprekenden zijn nomadische, islam-

itische volken die wonen in een paar over-

wegend Franssprekende Afrikaanse landen, 

zoals Guinee, Senegal, Mali, Sierra Leone, 

Gambia, Ivoorkust en Guinee-Bissau. 

16 FEBRUARI NOORWEGEN
• We danken God voor de vele nieuwe con-

tacten met voorgangers die Dereks boeken en 

DVD’s op regelmatige basis willen gebruiken. 

• Bid dat de Heilige Geest de jonge mensen, 

die horen bij de jeugdgroepen waarmee 

DPM is verbonden, zal oproepen het Goede 

Nieuws te verspreiden onder hun vrienden. 

• Bid om groei van het werk in Zweden: het 

vertalen, drukken en verspreiden van Dereks 

boeken; bid dat lokale voorgangers Dereks 

onderwijs willen gaan gebruiken. 

• Bid dat de Sami bevolkingsgroep helpt met 

het verspreiden van de proclamatiekaarten 

voor leiders en andere gelovigen.

Noord- en Zuid-Amerika 

17 FEBRUARI VERENIGDE STATEN  
• Bid om de voortdurende zegen van de Heer 

voor het gevangeniswerk. Ongeveer 800 

stuks gratis materiaal worden elke maand op 

hun verzoek gestuurd naar gevangenen in 

het hele land. 

ZENDINGSVERSLAG
Kroatië Kortgeleden hebben we contact gekregen met 

een pastor die een ex-veroordeelde is. Door heel Kroatië 

spreekt hij in gevangenissen. We hebben hem boeken van 

Derek gegeven. De boeken werden met vreugde en veel 

waardering ontvangen. 

DANKPUNT
Hongarije Vorig jaar hebben we een conferentie 

gehouden over ‘Koers houden in de storm’. Dereks onderwijs had 

een grote impact op veel gelovigen, en heeft hen geholpen om 

Gods liefde en goedheid te midden van lijden beter te begrijpen. 
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18 FEBRUARI VERENIGDE STATEN/
SPAANSSPREKENDE GEBIEDEN
• Bid dat Spaanse voorgangers en leiders 

in de VS en Latijns Amerika de website en 

andere sociale media gaan gebruiken, zodat 

ze toegang krijgen tot Dereks onderwijs. 

• Bid dat het Spaanse team in het VS-kantoor 

zal weten wat het plan van de Heer voor dit 

jaar is; bid ook om meer lokale contacten 

met Spaanse voorgangers en kerken

• Bid om een ruime verspreiding van de nieuwe 

audioboeken en voor het maken van nog 

meer boeken.  

19 FEBRUARI PERU/ZUID-AMERIKA  
• Blijf bidden om wijsheid en bemoediging 

voor de vertalers die werken aan Dereks 

radioboodschappen in het Ayacucho en het 

Quechua dialect van Peru en de buurlanden. 

Oceanië

20 FEBRUARI AUSTRALIË
• De proclamatiekaarten over Gods bes-

cherming die nu worden gedrukt, staan op 

de lijst met gratis materiaal op de Austral-

ische website. De kaarten worden verstuurd 

naar de achterban. O.a. om uit te delen aan 

familie en vrienden. Bid om goede respons. 

Afrika

21 FEBRUARI ANGOLA/MOZAMBIQUE 
• De herziene Portugese Fundament van 

geloof door bijbelstudie is gedrukt. Bid om 

een vlotte distributie en wijsheid in het 

gebruik, voor onderwijsdoeleinden en voor 

het doen opstaan van sterke leiders. 

• Bid dat er dit jaar meer van de Portugese titels 

kunnen worden gedrukt voor deze landen.

22 FEBRUARI ZUID-AFRIKA
• Bid dat Dereks onderwijs op TV en mobiele 

apparaten veel mensen bereikt en aanraakt. 

• Bid dat Dereks materiaal over Israël, dat 

is meegenomen voor 12 Lemba leiders in 

Venda, goed gebruikt zal worden. Het Lemba 

volk is gerelateerd aan de Joden in Zimba-

bwe en Ethiopië. 

23 FEBRUARI NAMIBIË
• We danken God voor de nieuwe open deur 

om de radioprogramma’s De erfenis van 

Derek Prince, het dagboek Gods levende 

Woord, en Een woord uit het Woord  uit-

gezonden te krijgen in Namibië. Bid dat de 

mensen die we nu beginnen te bereiken in 

heel Namibië diep aangeraakt en veranderd 

worden door Dereks onderwijs.  

GEVANGENISVERSLAG
V.S. “Ik ben geweldig gezegend door uw bediening, vrijgevigheid, 

materiaal en gebeden! Na 18 maanden ga ik nu spoedig naar huis. 

Het is onnodig te zeggen dat ik superenthousiast ben. De Heer 

heeft me nieuw gemaakt en mijn ziel genezen. Hij heeft ook tot 

me gesproken door uw boeken en proclamatiekaarten. Door uw 

trouw aan de Heer ben ik sterk, wijzer, nederiger, liefdevoller en 

vriendelijker geworden, en ben ik beter toegerust met geestelijke 

wapens en met kennis, om mij volledig te onderwerpen aan God 

en Zijn roeping voor mijn leven. Ik zal in contact blijven met uw 

bediening en u blijven ondersteunen met gebed en financiën. Ik 

ben dankbaar voor uw opoffering!         — Grenetta, West Virginia



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

   0251 255044       info@derekprince.nl 

    Derek Prince Ministries Nederland. Nijverheidsweg 12, 7005 BJ, Doetinchem

24 FEBRUARI MALAWI
• Bid voor bedieningen waar we contact mee 

hebben die voorgangers en jonge leiders 

trainen met Dereks onderwijs, waaronder 

degenen die het Yao-volk bereiken,

 Gelovigen hier, en de Kerk in het algemeen, 

maken vervolging mee. Bid om een geslaa-

gde druk van nog eens 1.000 exemplaren 

van de Fundament van geloof door bijbel-

studie, voor werk in gevangenissen

25 FEBRUARI MADAGASKAR
• Bid voor Dries en Valerie, die doorgaan met 

het reizen per catamaran naar de dorpen. 

Bid dat ze kerken zullen kunnen stichten en 

discipelen kunnen maken met behulp van 

Dereks onderwijs. 

• Bid voor de radiostations die Dereks pro-

gramma’s uitzenden; bid dat nog veel meer 

mensen zullen luisteren en bereikt worden.

26 FEBRUARI ZUID-AFRIKA
• Bid dat Dereks uitzendingen steeds meer 

gebieden zullen bereiken in Angola, Bot-

swana, Lesotho, Zambia, Mozambique, 

Swaziland, Zuid Afrika en Zimbabwe, ook 

als het voor sommige gebieden een onmo-

gelijkheid lijkt. 

Midden-Oosten

27 FEBRUARI TURKIJE
• Bid om bescherming voor Father Trdat, onze 

vertegenwoordiger in Turkije, en zijn lokale 

staf. De spanningen tegen christenen loopt 

dagelijks op.

• Bid voor de short-term bijbelschool van 

DPM in Turkije, die dit jaar zal beginnen. Het 

onderwijs zal gebaseerd zijn op Fundament 

van geloof door bijbelstudie en de video 

boodschappen over De Pijlers. 

28 FEBRUARI IRAN
• Bid om een veilige en verstandige verspre-

iding van het audioboek Zegen of vloek, en 

bid dat God het machtig zal gebruiken. Een 

buitengewoon belangrijk onderwerp voor 

Iran.

29 FEBRUARI SOEDAN
• Een bediening die universiteitsstudenten 

bereikt, is begonnen Dereks materialen 

te gebruiken. Zij bieden ook theologisch 

onderwijs aan en hebben ons gevraagd les 

te geven uit Dereks De Pijlers. Bid om een 

krachtige impact door Dereks bijbelonder-

wijs. 

ZENDINGSVERSLAG Zuid-Afrika
• Veel bedieningen netwerken met ons om Dereks onderwijs te gebruiken en te delen, waar-

onder degenen die werken met misbruikte vrouwen en prostituees. We danken God voor deze 

goede relaties, want we zijn afhankelijk van hen voor het bezorgen van Dereks materiaal voor 

ons. Wij kunnen het materiaal niet versturen (ivm hoge kosten en veel kans op diefstal), 

• Een voorganger was zo onder de indruk van wat zijn jonge mensen hadden geleerd door het 

onderwijs van Hope in Venda, uit Dereks Fundament van geloof door bijbelstudie en uit De 

Pijlers , dat hij haar vroeg ook onderwijs te komen geven in de dorpen in de provincie Limpopo.


