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JANUARI  2021
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.

DANKBETUIGING - 
EGYPTE
• We danken God dat er negen 

Arabische titels zijn gedrukt, die zijn 

geüpload op onze platforms. 

• Sommige van onze Facebook 

likes komen van ongelovigen van 

verschillende achtergronden. We 

hebben privégesprekken gehad om 

hun vragen te beantwoorden en hen 

tot Christus te trekken. 

1 JANUARI INTERNATIONAAL
• Bid om bescherming, goede gezondheid, 

wijsheid en bemoediging van de Heer, 

voor staf en zendingswerkers wereldwijd 

van DPM; velen van hen werken in landen 

met religieuze restricties en economische 

moeilijkheden. 

Kaukasus

2 JANUARI ARMENIË 
• Het recente conflict heeft veel ontheemding 

en lijden van mensen meegebracht, en 

onzekerheid voor de toekomst; bid om 

bescherming en wijsheid voor de DPM-

werkers die uitreiken naar vluchtelingen en 

naar anderen die in nood zijn. 

• Bid dat Dereks onderwijs de gelovigen zal 

helpen troost en bemoediging in de Heer te 

vinden; bid dat ze sterk staan in hun geloof 

en Hem blijven vertrouwen. 

Midden-Oosten

3 JANUARI EGYPTE
• Bid om wijsheid voor hen die  

verantwoordelijk zijn voor de beslissing of 

de jaarlijkse  Boekenmarkt gehouden zal 

worden. Als hij doorgaat, bid dan dat Dereks 

boeken een impact op veel levens hebben.

• Bid dat God een einde zal maken aan de 

pandemie en kracht geeft aan hen die 

geliefden hebben verloren. 

•   Bid dat Dereks materiaal veilig verspreid 

zal worden en diegenen bereikt die er grote 

behoefte aan hebben.

• Bid dat onze grenzen weer open gaan, 

zodat we kunnen reizen om kerken en 

bedieningen in onze regio te bezoeken en 

hen te voorzien van Dereks materialen.
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GETUIGENIS - INDIA
Een voorganger, die Elsie en Danny kortgeleden hebben ontmoet, vertelde hen: Heel veel dank 

voor al de moeite die u doet om ons dit krachtige, bijbelse onderwijs te brengen. Het heeft ons 

geholpen elke situatie zonder vrees tegemoet te treden, en het heeft hoop gebracht aan onze 

gemeenteleden, van wie velen waren begonnen te wanhopen. We konden bemoediging en 

troost brengen door het Woord dat in onze levens gekomen is. Onlangs heb ik Zij zullen boze 

geesten uitdrijven gelezen. Het heeft zoveel licht geworpen op het rijk van de duisternis en op 

bevrijding. Dereks boodschap in Zegen of vloek, aan u de keus was ook een grote openbaring 

voor mij. De boodschappen brachten zoveel duidelijkheid en voeding, en openbaarden de 

waarheid van het Woord van God op een heldere, eenvoudige manier. Ik prijs God dat Hij de 

zalving met de gaven van onderwijs en openbaring aan Derek Prince geschonken heeft, om 

Zijn Woord op een duidelijke, eenvoudige manier te onderwijzen zodat het voor iedereen te 

begrijpen is, samen met zijn eigen ervaringen in de bediening. Dit  onderwijs heeft mij geholpen, 

en zal doorgaan met veel christenen over de hele wereld te helpen. De boodschappen zijn een 

grote zegen voor de Kerk, in het bijzonder in het oosten. Ik heb het gevoel dat, als ik Dereks 

boodschappen in het verleden was tegengekomen, ze van nog grotere invloed op mijn leven 

zouden zijn geweest, zowel in het geestelijke als in het natuurlijke. Ik zou dan geen jaren verspild 

hebben en kostbare tijd van mijn leven kwijt zijn geraakt. Dank u dat u doorgaat met Derek 

Prince Ministries, en Dereks boeken, CDs. SD-kaarten en video’s op YouTube beschikbaar stelt; 

ze zijn een grote hulp voor de gelovigen.” - Pastor Sundar, Andhra Pradesh

4 JANUARI SYRIË
• Bid dat het land wordt geheeld van de 

oorlog en deze afschuwelijke oorlog spoedig 

tot een einde komt, zodat onze kinderen in 

vrede kunnen leven terwijl ze nog jong zijn. 

• Bid dat Gods Woord, zoals het in Dereks 

onderwijs wordt gevonden, diegenen zal 

bereiken die het nodig hebben.

• Bid dat de Kerk in Syrië werkelijk naar 

Christus zal opzien voor troost en kracht, 

om daarna anderen te motiveren hetzelfde 

te doen en te voorzien in hun behoeften.

5 JANUARI LIBANON
• Blijf bidden voor Libanon: het land gaat 

economisch en politiek door een moeilijke 

tijd, nog afgezien van de pandemie. Bid 

dat de zendingswerkers van DPM uit 

Egypte snel weer kunnen komen, om 

Dereks onderwijs te delen en de mensen te 

bedienen.

6 JANUARI ISRAËL

• Bid dat het team in Israël contacten blijft 

leggen met personen en kerken - in het 

bijzonder middels sociale media – die 

Dereks onderwijs willen ontvangen. 

• Bid dat de Heer Dereks onderwijs in het 

Hebreeuws, Arabisch en Russisch blijft 

gebruiken om veel mensen te bereiken. 

Indisch subcontinent

7 JANUARI INDIA
• De directeuren Elsie en Danny plannen 

conferenties voor voorgangers en christelijke 

leiders. Ze hopen naar plaatsen te gaan waar 

ze nooit eerder zijn geweest, inclusief enkele 

die zich verzetten tegen het Evangelie. Bid 

om wijsheid, open deuren en bescherming; 

bid ook dat de voorgangers Dereks materiaal 

willen ontvangen en gebruiken.
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8 JANUARI SRI LANKA 
• Bishop Prince is in Sri Lanka de vertaler 

voor Elsie en Danny, de directeuren van 

DPM-India, als zij hier in de  bediening 

staan. Hij coördineert nu het werk van DPM 

in Sri Lanka. Bid om Gods bescherming, 

wijsheid en zalving voor hem, nu hij met dit  

belangrijke werk begint. 

9 JANUARI MYANMAR
• Bid om  Gods bescherming en voorziening 

voor de DPM-directeuren en het team in 

dit Boeddhistische land, en om wijsheid en 

leiding voor de uitbreiding van het werk.

Europa

10 JANUARI FRANKRIJK
• Michaël, zoon van directeur René de Groot, 

is op 1 januari begonnen met zijn werk 

voor DPM-Frankrijk. Bid voor hem in zijn 

nieuwe rol: hij verzorgt de database en de 

bestellingen, en zal mogelijk ook betrokken 

raken bij de website en YouTube.

• Veel nieuwe studenten hebben zich 

aangemeld voor de  Correspondentieschool. 

Bid dat ze blijven groeien in hun geloof en 

gebruikt worden door God. 

• Bid ook voor Catherine die de Bijbelcursus 

overziet en werkt met de studenten, naast 

haar vele andere verantwoordelijkheden.

11 JANUARI NOORWEGEN/
SCANDINAVIË
•   Bid dat God voorziet in een nieuwe 

bekwame vertaler om te helpen vertalen. 

• Bid dat de christelijke leiders in dit gebied 

het onderwijs van Derek Prince zullen 

aanvaarden, contact met ons zoeken, en 

bereid zijn samen te werken. 

12 JANUARI BULGARIJE
• Dereks Bulgaarse onderwijs heeft bijna 

drie decennia lang levens veranderd. Bid 

dat het werk van DPM voor de Kerk hier 

zal doorgaan met meer vrucht te dragen in 

2021.

• Bid om een toenemende vraag naar Dereks 

materiaal, en om nieuwe distributiekanalen. 

13 JANUARI TSJECHIË
• Bid om meer medewerkers om te helpen 

bij het produceren van meer onderwijs van 

Derek in de Tsjechische taal. 

• Bid om een nieuwe beweging van de Heilige 

Geest in dit land, en dat Dereks materiaal 

kan helpen de Kerk hier tot rijpheid te 

brengen. 

14 JANUARI WIT-RUSLAND
• DPM’s zendingswerkers overwegen nieuwe 

manieren om mensen te bereiken op 

sociale media. Bid om wijsheid en leiding 

van de Heilige Geest; bid dat God de juiste 

mensen zal brengen die ons kunnen helpen.

• Bid om een toenemende bekendheid 

van Derek Prince en zijn boodschappen 

op  verschillende sociale media platforms, 

zodat de mensen toegang kunnen krijgen 

tot zijn materiaal. 

15 JANUARI DUITSLAND
• Ons team heroverweegt hoe we onze 

energie het best kunnen gebruiken om 

mensen op nieuwe manieren te bereiken. 

Bid dat God voorziet in professionele 

begeleiding  en know-how waar er behoefte 

aan is, zodat het team efficiënter zal werken 

bij het  verspreiden van Dereks materiaal.

• Bid dat God onze sociale media platforms 

zal gebruiken om de impact van Dereks 

onderwijs in dit gebied te vergroten, en dat 

dit mede zal bewerken dat in de mensen 

geleidelijk een verlangen ontstaat om Hem 

beter te leren kennen.

• Bid dat we een grote rol mogen spelen in 

het brengen van een opwekking in de Duits 

sprekende landen.
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DANKBETUIGING – CHINA
Het DPM-team geeft dank aan God dat Hij steeds meer broeders en zusters in China leidt 

naar onze websites en de DPM-WeChat app. De toename is verbazingwekkend! We zien 

ook dat meer ongelovigen, met verschillende achtergronden, ons vinden!

16 JANUARI HONGARIJE
• Het drukken van The End of Life’s Journey 

gaan we binnenkort drukken. Bid dat dit 

boek hoop en vrede brengt, in het bijzonder 

voor hen die geliefden hebben verloren.

• Bid dat Dereks onderwijs de gelovigen zal 

helpen de toekomst zonder angst, maar 

vol geloof tegemoet te zien; bid dat ze de 

overwinning van Christus over zonde en 

dood in hun dagelijks leven zullen ervaren.

17 JANUARI NEDERLAND
• We zijn de video’s van de Pijlers aan het 

doornemen op YouTube, om christenen 

wereldwijd te helpen het fundament van 

het christelijke geloof te begrijpen. Bid dat 

de kijkers het onderwijs zullen begrijpen 

en ook toe gaan passen.

18 JANUARI MACEDONIË 
• Bid om een geslaagd verloop van het 

drukken van verschillende nieuwe boeken in 

de Macedonische taal.

• Bid om door God geleide contacten met 

kerkleiders die Dereks onderwijs kunnen 

gebruiken om gelovigen te bemoedigen. 

• Bid dat meer jonge mensen de boodschap 

van het Evangelie zullen horen en hun 

harten openen voor Christus, en dat ze dan 

Dereks onderwijsze helpt om toegerust te 

worden in hun nieuwe geloof.

19 JANUARI KROATIË
• Ons aantal Facebookvrienden en bezoekers 

groeit gestadig. Bid om wijsheid voor het 

effectief gebruiken van sociale media, om 

de Kroatische gelovigen te bemoedigen en 

toe te rusten met Dereks boodschappen. 

• De mensen vragen niet alleen om Dereks 

materiaal, maar soms stellen ze vragen 

en delen ze gebedsonderwerpen. Bid om 

wijsheid van God, en dat de gaven van de 

Heilige Geest zullen werken in hen die hulp 

geven aan mensen die het nodig hebben.

20 JANUARI VERENIGD KONINKRIJK 
• Veel mensen in het Verenigd Koninkrijk 

worden beïnvloed door de pandemie. 

Bid voor hen die betrokken zijn bij een 

bediening en Dereks materialen gebruiken 

om Gods boodschap krachtig te delen. 

• Gevangenispastors en gedetineerden in het 

VK zullen onze nieuwe catalogus met gratis 

hulpbronnen van Derek Prince ontvangen, 

waaruit ze kunnen bestellen. Bid dat de 

gedetineerden een diepe en intieme relatie 

met Jezus en de Heilige Geest ontwikkelen. 

21 JANUARI POLEN
• Er worden verschillende boeken vertaald, 

waaronder Uitzien naar Jezus’ komst, 

Het Kruis, je komt er niet omheen en 

Jezus’ laatste bevel. Bid dat de redactie de 

projecten  op tijd klaar krijgt.

• Bid dat Dereks onderwijs de gelovigen 

in Polen zal bekrachtigen om de grote 

opdracht te vervullen, en hen toebereidt 

voor de terugkomst van Christus.

Azië/Oceanië

 22 JANUARI CHINA
•  Bid om een geslaagde vertaling van nieuwe 

materialen van Derek Prince, waaronder het 

boek De komende Opwekking, wat volgens 

schema deze maand wordt afgerond. 
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GETUIGENIS  - VIETNAM
Ik ben gezegend door de vele wonderbare waarheden die voor mij ontsluierd 

zijn in het boek Van vloek naar zegen. Hierdoor ging ik de vele redenen zien 

van de tegenslagen en de financiële stagnatie in mijn leven. Ik respecteerde 

mijn ouders niet, was oneerlijk op mijn werk, ik vervloekte mijzelf en praatte 

negatief over mezelf. Nadat ik dit boek had gelezen besloot ik me van deze 

dingen te bekeren, en het gebed te bidden dat aan het eind van het boek 

staat, om de vloek over mijn leven te verbreken en God te geloven voor een 

doorbraak. Dank God, want er komt veel vrijheid en zegen op mijn weg. Dank u 

DPM, dat u mij dit boek gegeven hebt.  Ng T.M.L., Centraal Vietnam

• Bid om wijsheid van God voor het gebruiken 

en combineren van verschillende materialen 

uit Dereks hulpbronnen, om tegemoet 

te komen aan de (vele en complexe) 

behoeften van de gelovigen vandaag.

• Bid om Gods bescherming van de online 

communicatie tussen het China-team en 

de broeders en zusters in China, en ook van 

onze websites en platforms. Dit is vandaag 

de dag riskant in China. Moge de Heer ons 

een hemelse ‘firewall’ geven. 

23 JANUARI VIETNAM
• Bid om Gods bescherming, leiding en 

wijsheid voor pastor D en pastor A (in 

verschillende steden), die de beide DPM- 

vertaalteams coördineren. 

• Bid ook voor hun gezinnen en kerken in 

dit communistische land: ze werken om de 

onbereikten te bereiken en onderwijs geven 

aan hen die dat niet hebben ontvangen. 

24 JANUARI THAILAND
• Het vertaalteam in Chiang Mai werkt aan 

23 Thai- en Lao-talige boeken. Bid om 

Gods bescherming en zalving voor hen, 

zodat deze boeken zowel snel als accuraat 

vertaald worden. 

• Bid dat meer mensen zich bewust worden 

van Dereks onderwijs, zelfs nog voor het 

wordt gepubliceerd.

25 JANUARI AUSTRALIË
• Bid voor directeur Alex en zijn team om een 

goede gezondheid en wijsheid en visie voor 

dit jaar; bid ook om nieuwe medewerkers 

die helpen bij het uitreiken naar de 

inheemse bevolking en gevangenen.

• Er is een zending Tamil boeken ontvangen 

vanuit DPM-India; de boeken zullen 

circuleren in de Tamil kerken in het gebied 

van Sydney. Bid dat dit materiaal goed 

ontvangen wordt en een grote zegen zal zijn 

voor veel gelovigen uit India en Sri Lanka.

26 JANUARI JAPAN
• Bid om wijsheid, gezondheid en verfrissing 

voor ‘Yvonne’, de hoofdvertaler, die 

verschillende ballen in de lucht houdt met 

haar taken binnen DPM en elders. 

• Het boek De Eindtijd, wat gaat er gebeuren? 

is voor het eerst gepubliceerd in het Japans. 

Bid dat veel mensen het zullen lezen, een 

beter begrip krijgen over het einde van dit 

tijdperk, en bemoedigd worden omdat ze 

weten dat God hen er veilig doorheen leidt.

Amerika

27 JANUARI CANADA  
• We prijzen God voor Zijn trouw in 2020, 

een jaar waarin zoveel mensen op 

verschillende manieren lijden meemaakten. 
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ZENDINGSVERSLAG – ZUID-AFRIKA
• Pastor Stemmet gaat door met zijn uitgebreide reizen naar onbereikte gebieden waar geen vaste 

voorganger is. Hij laat Dereks materiaal achter bij de mensen en krijgt hun WhatsApp nummer, 

zodat hij in contact met hen kan blijven door lessen in discipelschap en door gebed. Sommige 

mensen zijn tot tranen bewogen als ze een boek ontvangen. 

• We hebben twee gedetineerden in twee verschillende gevangenissen een selectie Engelse boeken 

gestuurd, nadat ze Derek op de radio hadden gehoord en belden met een verzoek om materiaal. 

Middels deze gevangenen hebben we contact gekregen  met de gevangenispastors en gevraagd of 

ze Dereks onderwijs in de gevangenisbibliotheken op willen nemen. Eén van hen bestelde zonet 12 

sets geselecteerde boeken!

Ons inkomen zat flink boven dat van 2019! 

Bid om Zijn voortdurende, overvloedige 

zegen en voorziening in alles. 

• Bid dat God ons frisse inzichten geeft voor 

het werk en de groei van onze bediening.

28 JANUARI VERENIGDE 
STATEN/SPAANSSPREKENDE 
GEBIEDEN  
• Bid om een groeiend aantal bezoekers van 

de Spaanse website en de DPM-app, waar 

Dereks onderwijs kan worden gevonden en 

toegankelijk is. 

• Bid dat meer mensen zijn Spaanse boeken  

ontvangen, bemoedigd en opgebouwd 

worden in hun wandel met God. 

Afrika

29 JANUARI MADAGASKAR
• Al jaren reist Dries per boot naar de 

kustdorpen, om velen te bereiken en 

onderwijs te geven, en Dereks onderwijs 

uit te delen. Bid om bescherming en gunst 

voor hem en Valerie; zij gaan door met het 

stichten van gemeenten in de dorpen. 

30 JANUARI ZUID-AFRIKA 
• We gaan door met verspreiden van 

onderwijs onder kerkleiders, bijbelscholen 

en trainingscentra. Bid dat zij die dit 

materiaal ontvangen toegerust, bemoedigd 

en gemotiveerd worden om Dereks 

onderwijs met anderen te delen. 

• Bid dat de juiste persoon gevonden wordt 

om Ontmoeting in Jeruzalem te vertalen.

• Bid om een geslaagde druk dit jaar van 

verschillende titels in het Afrikaans (Zuid 

Afrika), Xhosa en Tshwana (Zuid Afrika en 

Botswana), en Chichewa (Malawi). 

• Bid om meer contacten met boekwinkels, 

bijbelscholen,  universiteitsbibliotheken, 

voorgangers en leiders, en ook met 

gevangenispastors en gedetineerden. 

31 JANUARI OOST AFRIKA
• Bid dat de lopende vertaling van het boek 

Life-Changing Spiritual Power in het 

Luganda geperfectioneerd zal worden. 

Eerdere vertalingen waren ongeschikt, dus 

we doen het opnieuw. Het lijkt erop dat 

de duivel probeerde er tussen te komen 

om dit effectieve en krachtige materiaal te 

vertragen.

DANKBETUIGING – THAILAND
Er zijn nu 10 van de 23 boeken waaraan gewerkt wordt, vertaald in de 

Thai taal, met inbegrip van Fundament van geloof door bijbelstudie!
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FEBRUARI  
Derek Prince Mijn zekerheid is niet in een leerstelling, maar in een relatie. Een relatie met 

God Zelf. (Uit de audiopreek: Relationship with God)

ZENDINGSVERSLAG - CAMBODJA
Van september tot november maakte Cambodja door een 

tropische storm de ergste overstromingen mee sinds 40 

jaar. Het had impact op 240.000 mensen en veroorzaakte 

39 doden. Daarnaast waren er aardverschuivingen door 

het hele land en zijn er duizenden hectares rijst en andere 

gewassen vernietigd. Huy en zijn team zagen dit als 

mogelijkheid om uit te reiken en mensen te bedienen. Ze 

reisden naar provincies in Noordwest Cambodja en konden 

daar voedselpakketten en de boekjes De Omwisseling 

en Onbegrijpelijke liefde uitdelen aan 200 families. 

Ook deelden ze het Evangelie waarop de meesten zich 

bekeerden tot Christus! Lokale voorgangers zullen deze 

gesprekken opvolgen.

1 FEBRUARI INTERNATIONAAL
• Bid om Gods leiding en inzicht voor 

degenen die betrokken zijn bij digitale 

platforms en social media om DPM te 

helpen Dereks onderwijs beter dan ooit te 

kunnen verspreiden.

Azië/Oceanië

2 FEBRUARI INDIA
• Elsie en Danny zullen dit jaar vier 

Bijbelschool-semesters organiseren (en 

lesgeven) voor bijna 200 voorgangers 

in het Tamil Nadu-gebied. Bid dat de 

voorgangers, na deze pandemie, het 

belang zullen inzien van een stevige 

fundering in Gods Woord, en dat ze deze 

lessen zullen bijwonen om elke week 

vers ‘brood’ te kunnen geven aan hun 

gemeenten.

3 FEBRUARI JAPAN
• Er zijn nu 17 Japanse proclamatiekaarten 

(met promotie voor onze website) 

beschikbaar. Ze worden in grote oplage 

aangeboden aan kerken voor verspreiding. 

Bid dat deze tot zegen zullen zijn en voor 

meer bekendheid van alle gratis materialen 

die beschikbaar zijn op onze Japanse 

website (https://ja.derekprince.jp/).

4 FEBRUARI CAMBODJA
• Bid voor Gods bescherming, leiding en 

voorziening voor Huy en het DPM-team 

terwijl ze doorgaan met het produceren en 

verspreiden van Dereks onderwijs in dit land 

waar veel materiële en geestelijke nood is.

5 FEBRUARI NEPAL
•   Bid voor Gods bescherming en zalving over 

DPM-directeur Gopaljee, zijn vrouw Ganga 

en de distributeurs van Dereks boeken.
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GETUIGENIS  - NEPAL
“Ik dank DPM voor het vertalen en uitgeven van de boeken van Derek Prince in 

het Nepalees. We hebben lessen gemaakt vanuit ‘Fundament van geloof door 

Bijbelstudie’. We kunnen geen Engels, dus de beschikbaarheid van zulke boeken 

in het Nepalees is een enorme hulp en zegen voor ons.” —Rabindra Lama

FILIPPIJNEN
Medewerker Johnny Sy had recent een gesprek 

met Light TV die aangaven dat Derek’s half-uur 

uitzending nog steeds een van de meest bekeken 

programma’s is op hun kanaal!

• Bid voor de vele geslaagde Bijbelschool 

studenten, die een pakket hebben gekregen 

van Dereks boeken in het Nepalees, zodat 

de materialen tot zegen zullen zijn en zij ook 

vele andere kunnen onderwijzen in Nepal.

6 FEBRUARI SALOMONSEILANDEN
• Bid voor gunst bij de omroep van 

de Solomon Eilanden zodat Dereks 

radioprogramma’s opnieuw uitgezonden 

zullen worden zonder dat DPM 

bedrijfstarieven hoeft te betalen.

• Bid voor ons nu we zoeken naar nieuwe 

manieren Dereks materiaal te verspreiden.

7 FEBRUARI FILIPPIJNEN
• Bid voor Gods bescherming en wijsheid 

voor DPM-werkers John Cochran en 

Johnny Sy om op nieuwe manieren verder 

uit te reiken naar miljoenen mensen in de 

Filippijnen met Dereks onderwijs.

• Een voorganger gaf recent onderwijs 

aan 300 familie’s uit Dereks boekje De 

Omwisseling, en gaf 100 exemplaren weg 

in Tagalog, de nationale taal. Bid dat vele 

levens veranderd zullen worden door het 

horen en toepassen van dit onderwijs.

8 FEBRUARI CHINA
• Bid voor de trouwe DPM-werkers in 

China die duizenden exemplaren van 

Dereks boeken in het Chinees printen 

en verspreiden, en ook vele USB-sticks 

verspreiden met veel van Dereks onderwijs. 

(De USB-sticks bevatten bijna al Dereks 

materialen die beschikbaar zijn in het 

Chinees, en een audio-Bijbel.)

9 FEBRUARI NIEUW-ZEELAND
• Bid voor Gods wijsheid en leiding in 2021 

voor onze DPM-medewerkers, en dat 

God ten overvloede zal voorzien in alle 

benodigde financiën voor DPM-projecten 

in veel landen.

• Bid voor een grotere bekendheid van DPM 

in deze natie, en voor veel meer bezoeken 

aan onze website (www.derekprince.

co.nz), Facebook-pagina (www.facebook.

com/DPMNZ) en DPM App, om de gratis 

materialen meer te verspreiden via deze 

digitale platforms.

• Bid voor James, Evan en Jared als ze 

bezig zijn met een globale plek om Derek’s 

digitale werk beschikbaar te maken.
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Europa 

10 FEBRUARI SLOWAKIJE
•   Bid dat het recent herdrukte boek De kracht 

van proclamatie christenen in Slowakije 

zal leren hoe ze het Woord van God in hun 

dagelijks leven kunnen toepassen om te 

leven in overwinning.

11 FEBRUARI ZWEDEN
• Bid voor een nieuwe bekwame vertaler om 

te helpen met Zweedse vertalingen van 

Dereks boeken.

• Bid dat meer leiders zullen samenwerken 

voor de verspreiding van Dereks onderwijs. 

12 FEBRUARI SLOVENIË
• Bid dat de christenen in Slovenië zullen 

ontdekken wat een vreugde het is om het 

Evangelie te delen met ongelovigen en hen 

Gods liefde praktisch te laten zien.

• Bid dat meer kerkleiders Dereks onderwijs 

zullen gebruiken in discipelschap en 

toerusting van gelovigen, om een geestelijke 

opleving te brengen in het land.

13 FEBRUARI ZWITSERLAND
• Bid voor nieuwe contacten met kerken en 

bedieningen die graag Dereks onderwijs 

zouden willen ontvangen, en verbonden 

willen blijven met onze bediening.

• Bid dat DPM-directeur Ruedi inzicht 

ontvangt van God om in de juiste 

onderwijsmaterialen te voorzien in deze 

regio voor dit moment.

14 FEBRUARI ROEMENIË
• Bid om bescherming, wijsheid, leiding en 

creativiteit voor DPM-werkers Fanel en 

Monica in het uitbreiden van het werk.

• Bid dat de verschillende projecten voor 

komend jaar succesvol zullen zijn en 

veel vrucht dragen: een stevige Bijbelse 

fundering en geloof onder vele christenen.

15 FEBRUARI FRANKRIJK
• Bid voor Caroline, die de bekendheid van 

DPM in Frankrijk wil vergroten via social 

media.

• We danken God dat Hij DPM meer 

bekendheid geeft in Frankrijk en veel 

mensen hierdoor zegent. Dereks dagelijkse 

overdenkingen en onze online cursussen 

staan nu op diverse grote christelijke 

websites. Bid voor meer open deuren, 

voornamelijk via internet. 

• Bid dat er een echte opwekking zal zijn in 

Frankrijk, omdat de grootste opwekkingen 

in de wereld van de afgelopen 300 jaar 

dit land hebben gemist. En bid dat Dereks 

onderwijs hieraan zal bijdragen door een 

honger te creëren voor God en Zijn Woord.

16 FEBRUARI SERVIË
• Bid om Gods duidelijk leiding voor 2021 

omdat we Dereks onderwijs verder willen 

verspreiden door Servië en Bosnië-

Herzegovina. Bid om wijsheid, bescherming 

en bemoediging voor onze vertalers en 

andere medewerkers.  

17 FEBRUARI NOORWEGEN
• Bid dat jonge christenen hier gezegend 

zullen worden door Dereks onderwijs.

• Bid dat de Sami-voorgangers en leiders 

Dereks onderwijs zullen gebruiken in hun 

gemeentes in het noorden.

18 FEBRUARI ALBANIË
• Onze medegelovigen in Albanië kampen 

met uitdagingen en hopeloosheid door 

de slechte economische situatie daar. Bid 

dat de kerkleiders nieuwe kracht zullen 

ontvangen van de Heilige Geest om de kerk 

te troosten en bemoedigen.

• Bid dat Dereks materialen ook christenen 

hier zullen helpen om sterk te staan in hun 

geloof.
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19 FEBRUARI VERENIGD KONINKRIJK 

• Dit kantoor is een online versie aan het 

ontwikkelen van de Pijlers. De papieren 

versie heeft veel mensen gezegend, en we 

hopen nog meer mensen online te bereiken 

om ze te helpen een stevige fundering te 

leggen van geloof en bediening.

20 FEBRUARI OOST EUROPA
• Brano Cekan coordineert het werk in Oost-

Europa en houdt contact met leiders van 

nationale kantoorleiders. Bid voor hem als 

hij onderweg is op zijn vele reizen in deze 

regio. Bid ook dat God Hem blijft gebruiken 

om kantoren te bemoedigen. 

Afrika

21 FEBRUARI OOST AFRIKA
• Onze Bijbelscholen worden erkend en 

trekken steeds meer studenten. Bid voor  

wijsheid en zegen voor betrokkenen.

• Bid dat onze DPM-werkers die lesgeven 

en materialen verspreiden gezond mogen 

blijven en blijven wandelen in Gods leiding 

en zalving. Zij reiken uit naar mensen in 

Kenia, Oeganda, Tanzania, Burundi en 

Rwanda.

22 FEBRUARI ZUID-AFRIKA
• Bid voor het zendingswerk van Nickson 

Sibanda en de bediening van Elav8TV 

die Dereks onderwijs uitzendt en het 

beschikbaar maakt via diverse platforms 

waaronder Amazon Fire TV, Roku TV (de 

internationale sectie) en Apple TV. 

• Bid voor meer radio- en televisie bereik 

door zowel christelijke als particuliere 

omroepen.

• Bid voor meer communicatie met 

boekenwinkels, Bijbelscholen, 

schoolbibliotheken, voorgangers, leraren 

en gevangenen. 

• Bid voor Hope omdat ze bezig is de Seeds 

of Hope online Bijbelschool van James 

en Maddy Worthington uit DPM Nieuw-

Zeeland op te zetten. James zal haar 

helpen om het op te zetten via de DPM 

Zuid-Afrika Facebook-pagina.

GETUIGENIS - ZUID-AFRIKA
Johan luisterde naar Dereks onderwijs over 

bevrijding waar hij sprak over de doodsgeest. De 

vader van Johan was stervende, dus hij bezocht hem 

en samen hadden ze een tijd van gebed voor hem en 

om autoriteit over de geest van de dood te nemen. 

De volgende ochtend zat zijn vader in een stoel en 

vroeg of hij geschoren kon worden. De dag daarvoor 

kon hij zich zelfs niet bewegen, of spreken, omdat 

hij zo zwak was! De volgende dag heeft hij zich zelf 

geschoren, en hij heeft nog drie jaar geleefd! Johan 

zei dat Dereks onderwijs heeft voorkomen dat zijn 

vader voortijdig weggenomen zou worden, en hij 

heeft groot respect en bewondering voor Dereks 

onderwijs omdat hij weet dat het werkt.



DANKBETUIGING  
– IRAN
• De kerk groeit en gelovigen delen het 

Evangelie! Dereks onderwijs in Farsi 

heeft ook veel impact op gelovigen!

• Het Covid-19 virus is hier snel 

verspreid, en onze werkers die veel 

reizen hebben gedeeld dat ‘mensen 

op straat sterven’. We danken God 

dat niemand van ons team besmet is 

geraakt, dit bemoedigt hen om door te 

gaan en niet bang te zijn om nieuwe 

mensen te ontmoeten.

23 FEBRUARI FRANSSPREKEND 
AFRIKA 
Het nieuwe boek Life-Changing 

Spiritual Power zal verspreid worden in 

Franssprekend Afrika. Bid dat het bij de 

juiste mensen komt en God het gebruikt.

Amerika 

24 FEBRUARI VERENIGDE STATEN/
SPAANSSPREKENDE GEBIEDEN
• Bid dat de doorgaande vertaling en opname 

van Dereks radioprogramma’s in de 

Ayacucho Quechua-taal succesvol zal zijn 

en volgens schema af zal zijn. 

• Bid dat degenen die hierbij betrokken zijn 

bemoedigd en gemotiveerd zijn.

25 FEBRUARI VERENIGDE STATEN   
• Bid, in het licht van de veranderingen die de 

pandemie met zich meebracht, voor Gods 

leiding in toekomstige betrokkenheid bij 

jeugd en studenten die Dereks materialen 

gratis hebben ontvangen bij diverse 

evenementen in het verleden.

Midden-Oosten
 

26 FEBRUARI IRAN
• Onze zendingswerkers hebben boven alles 

gevraagd om gebed voor het werk van Gods 

Koninkrijk, om te groeien in hun geloof en 

het Evangelie vrijmoedig te delen! 

• Veel familieleden van gelovigen kennen 

Jezus niet. Bid dat God hun harten opent 

om te begrijpen wie Jezus is en Hem te 

volgen.

27 FEBRUARI TURKIJE
• Bid voor Gods bescherming en zalving over 

degenen die betrokken zijn bij de vertaling 

en opname van Dereks videoboodschappen 

over zegeningen en vloeken.

• Bid dat deze berichten veel mensen zullen 

bereiken en dat het hen helpt om te leven in 

vrijheid en overwinning.

28 FEBRUARI PERZISCHE GOLF
• In 2020 hebben we negen boeken 

geproduceerd in het Arabisch die via 

verschillende platforms werden gedownload 

als pdf of als audiobestanden. Bid dat meer 

mensen online bereikt kunnen worden en 

dat ze geleid zullen worden naar Christus.

• Bid dat al Dereks fundamentele 

Bijbelonderwijs samen met zijn dagelijkse 

overdenkingen en het boek Bidden voor 

de regering, die allemaal vertaald zijn in 

Kabylisch, vragen zullen beantwoorden 

en een zegen zullen zijn voor Kabylisch-

sprekenden in Noord-Afrika. 

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

   0251 255044       info@derekprince.nl 
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