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MAART 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. 

ZENDINGSVERSLAG - SYRIË 

• Wij prijzen God voor de enorme hoeveelheid regen deze winter, 

waardoor we tarwe hebben voor brood, wat in sommige Arabische 

landen ‘leven’ wordt genoemd. Voor ons is brood echt leven. Veel 

kinderen nemen namelijk brood mee naar school. 

• De oorlog is niet meer zo verschrikkelijk als eerst! Nog geen twee 

jaar geleden waren er in Syrië 40 gebieden waar werd gevochten. 

Nu zijn dat nog maar twee grote gebieden en een paar kleinere. Er 

zijn dus een paar vredesmissies geslaagd. Halleluja!

• We hebben goede mogelijkheden het Woord van God te delen met 

mensen in Syrië op de plaatsen waar de Kerk nog aanwezig is. Veel 

mensen en kerkleiders hebben het land verlaten, maar anderen 

hebben training ontvangen en het leiderschap op zich genomen. 

1 MAART INTERNATIONAAL
• Jezus Christus is Heer over de bediening 

van DPM. Bid dat de Heilige Geest de direc-

teuren, stafleden en zendingswerkers met 

hun families (verspreid over 50 kantoren) 

leidt en beschermt. Sommigen worstelen 

met serieuze crises en hun gezondheid.  

Noord- en Zuid-Amerika

2 MAART ZUID-AMERIKA  
• Bid dat het drukken van meer Spaanse titels 

in 2020 geslaagd zal verlopen. 

• Het VS-kantoor nodigt deze maand plaat-

selijke Spaanse leiders uit. Bid dat nieuwe 

contacten worden gelegd en dat meer 

kerken en bedieningen Dereks Spaanse en 

Engelse materiaal gaan aanschaffen. 

3 MAART CANADA
• Bid dat staf en bestuur contacten leggen 

met de juiste kerken, bedieningen en 

werkers in de inheemse gemeenschap-

pen, zodat Dereks materiaal steeds meer 

mensen kan bereiken die het nodig 

hebben. 

Midden-Oosten

4 MAART SOEDAN
• Van 17 februari tot 15 mei zal een train-

ing worden gehouden voor 50 studenten 

uit Zuid-Soedan en omringende landen. 

Dit wordt in samenwerking met Ministry 

of Hope and Nation Inheritance in Zuid-

Soedan. DPM verzorgt tevens onderwijs aan 

de hand van Dereks boek De Pijlers. 
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5 MAART SYRIË
• Bid dat alle kerkleiders wijsheid en visie 

van God ontvangen, om niet alleen hulp te 

geven bij fysieke noden, maar ook bij gees-

telijke, met gebruik van het Woord van God 

en Dereks materiaal. 

• Bid om bemoediging voor het team; bid 

dat ze trouw blijven aan de Heer en aan het 

werk waartoe ze geroepen zijn in dit land dat 

zoveel strijd en lijden heeft ondergaan.  

6 MAART IRAN
• Dereks boek Zegen of vloek is nu gedrukt 

in het Farsi. Bid om een veilige verspre-

iding naar personen en Iraanse kerken. 

We hebben al reacties en getuigenissen 

gehoord van lezers over de levensverander-

ende ervaring die ze hebben gekregen door 

dit onderwijs. 

Rusland en Oost Europa

7 MAART AZERBEIDZJAN
• Een aantal Iraanse gelovigen gaan naar 

Azerbeidzjan voor training, maar als gevolg 

van toenemende spanningen in het gebied  

moesten ze terug. Bid dat ze toch het onder-

wijs zullen krijgen wat ze nodig hebben.

8 MAART RUSLAND
• Bid voor de zendingswerkers die een reis 

naar Astrakhan plannen, om in drie kerken 

te bedienen, en weeshuizen te bezoeken. Ze 

zullen  Dereks onderwijs delen tijdens semi-

nars, en tentevangelisatie acties. 

Europa

9 MAART OOST EUROPA
• Branislav, directeur van het werk van DPM 

Oost Europa, begint deze maand aan een 

reis om DPM-kantoren in verschillende 

landen te bezoeken. Bid dat God hem bes-

chermt als hij onderweg is. Bid ook dat de 

tijd met de directeuren en medewerkers 

bemoedigd en verfrissing zal zijn.

10 MAART NEDERLAND
• Dit jaar zijn we veel bezig met Dereks vide-

opredikingen op YouTube, dagelijks worden 

duizenden mensen wereldwijd bereikt met 

Dereks onderwijs via deze weg, maar ook 

velen in Nederland door de Nederlandse 

ondertiteling. Bid dat de juiste mensen 

hiermee in aanraking zullen komen en 

gezegend mogen worden. https://www.

youtube.com/user/DPMNL

GETUIGENIS
Oekraïne  We kregen een e-mail van 

Vlad, onze zendingswerker in Oekraïne: Kennen 

jullie deze man nog? schreef hij, terwijl hij doelde 

op een foto die hij meestuurde. Hij heet Sergey 

Bogomazov. Een tijdje geleden stuurde ik een foto 

waarop hij een boek van Derek zat te lezen in één 

van de rehabilitatiecentra die door DPM worden 

ondersteund met gratis materiaal. Het is nog niet 

zo lang geleden, en hij is een duidelijk zichtbaar 

getuigenis van wat Jezus doet in zijn leven!  Hij 

wilde jullie nog een keer bedanken voor de gratis 

materialen: “Deze geestelijke boeken van Derek 

Prince geven ons zoveel steun! God ZEGENE u!” 
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ZENDINGSVERSLAG   
Nederland Na het lezen van onze Dagelijkse Overdenking 

en de vraag om gebed voor Oekraïne, in verband met de herdruk van 

Zegen of vloek, aan u de keus, namen werkers van een Nederlandse 

bediening onder verslaafden contact op met het Nederlandse kantoor. 

Zij hebben voorzien in de financiën voor de complete herdruk! Dit jaar 

bezoeken ze Oekraïne, en ze hopen in de rehabilitatiecentra een paar 

van de mensen te ontmoeten die Dereks materialen ontvangen.

11 MAART FRANKRIJK
• Bid dat de nieuwe Franse titels Leven in de 

laatste dagen en Unshakable Hope tot zegen 

en bemoediging zijn voor allen die ze lezen. 

• Bid om een veilig transport van de boeken 

Life-Changing Spiritual Power naar Congo en 

dat elk exemplaar zal worden gebruikt zoals 

God het heeft bedoeld. 

• Bid dat de juiste persoon naar voren zal 

komen om de Franse website opnieuw vorm 

te geven en tijd en wijsheid voor diegene. 

• Bid om wijsheid en goede gezondheid voor 

Rodney die overdenkingen per mail verzorgt.

12 MAART BULGARIJE 
• Sinds dit jaar moest de grootste christelijke 

boekverkoper in Bulgarije de verkoopprijzen 

van alle boeken verhogen als gevolg van 

de belastingen. Bid dat dit de verkoop van 

Dereks boeken niet beïnvloedt, maar  dat de 

vraag naar zijn materiaal juist toeneemt!

13 MAART TSJECHIË
• Bid om een nieuwe proeflezer die Dereks 

werk verstaat. Bid dat hij of zij een passie 

heeft  voor Jezus, en een goed taalgevoel

• Onze ‘Kerk op de boot’ telt veel jonge gezin-

nen en we komen ruimte te kort. We moeten 

dus de boot verkopen en een nieuw onder-

komen zoeken. Dit kan jaren duren: bid om 

wijsheid en voorziening van God, zodat het 

geen lang proces wordt. 

14 MAART DUITSLAND
• Bid om wijsheid, leiding en voorziening van 

God, voor het produceren en verspreiden 

van nieuwe boeken en het beschikbaar 

maken van online cursussen. 

• Bid dat de Heer nieuwe mogelijkheden en 

terreinen opent, zodat Dereks onderwijs mil-

joenen mensen in Duits sprekend Europa 

zal kunnen bereiken. 

ZENDINGSVERSLAG  
Tsjechië
• Er is een toenemende vraag naar Dereks materiaal en een goede 

verkoop, zodat we nieuwe materialen kunnen produceren. We 

zijn dankbaar voor de wereldwijde steun om nieuwe vertalingen te 

kunnen bekostigen. Eén iemand gaf zelfs een volledige IT set. 

• We hebben contact met twee groepen voormalige ‘Jehova’s getui-

gen’ die Jezus hebben leren kennen en honger hebben naar Gods 

Woord. Ze komen naar het kantoor voor Dereks materiaal voor hun 

vrienden!
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GETUIGENIS   
Myanmar Nadat ik het seminar (in de staat Chin, afgelopen 

november) had bijgewoond en Dereks boek Van vloek naar zegen 

had gelezen, was ik erg bemoedigd. Voor die tijd begreep ik dit niet; 

nu is het me heel duidelijk geworden. Dit boek heeft me geestelijk 

vooruit geholpen en me de diepte van het Woord van God leren zien. 

Ik wil dit ook graag delen met mijn vrienden en mijn studenten.  

15 MAART HONGARIJE
• Deze maand kwam het nieuwe Hongaarse 

boek Heiligheid is geen optie beschikbaar 

in boekwinkels en kerken. Bid dat het veel 

levens zal beïnvloeden met de ware betek-

enis van heiligheid, en de noodzaak van een 

sterke toewijding aan Christus en Zijn Kerk. 

16 MAART VERENIGD KONINKRIJK 
• We bieden  gratis exemplaren aan van De 

Omwisseling, om volgende maand te ver-

spreiden in de Paasvakantie. Bid dat er veel 

exemplaren worden besteld en uitgedeeld, 

en dat dit kleine maar krachtige boekje veel 

mensen dichter naar God zal trekken. 

17 MAART ROEMENIË
• In december is er een nieuwe president 

gekozen. Hij is rechts georiënteerd en richt 

zich op het Westen, waarmee hij verbind-

ing zoekt. Voorheen bezat de socialistische 

partij alle leiderschapsposities. Bid dat 

nieuwe hervormingen vrede brengen. Bid 

ook om Gods gunst bij de komende lokale 

en parlementaire verkiezingen, “opdat wij 

een rustig en stil leven zullen leiden, in alle 

godsvrucht en waardigheid”. 1 Tim. 2:1-4.

• Bid dat Dereks onderwijs nationaal meer 

invloed zal hebben dan ooit tevoren.

18 MAART ZWEDEN
• Bid om contacten met de juiste mensen die 

financieel en praktisch kunnen helpen het 

werk van DPM in dit land uit te breiden 

• Bid dat kerken en mensen in Zweden open 

staan voor het ontvangen van Dereks 

onderwijsmateriaal voor hun persoonlijke 

groei en hun bediening.

Azië/Oceanië

19 MAART FILIPPIJNEN
• Momenteel vind er een jaarlijkse confer-

entie plaats (18-20 maart) voor 300 voor-

namelijk inlandse voorgangers uit afgelegen 

gebieden in het noorden. Ze zullen Dereks 

materiaal en afspeelapparaten met zijn 

onderwijs ontvangen. Bid voor de leraren  en 

dat deze leiders erdoor beïnvloed worden; 

bid ook om een veilige reis terug naar huis.

MAART 20 HONG KONG
• Het Lancet Medisch Journaal bericht dat 

bijna één op de drie volwassenen symp-

tomen vertoonde van post-traumatische 

stress tijdens de langer dan zes  maanden 

durende, vaak gewelddadige onrust in de 

stad. Bid dat de kerken in eenheid en met 

Gods zalving uitreiken naar de vele mensen 

die lijden wrok en bitterheid jegens China. 

MAART 21 MYANMAR
• In februari werd een seminar gehouden 

voor ongeveer 300 pastors. Bid dat allen 

die  Dereks boeken hebben ontvangen er rijk 

door gezegend worden, en ze gebruiken om 

hun eigen gemeenten te onderwijzen.
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22 MAART VIETNAM
• Bid om Gods bescherming, leiding en wijs-

heid voor de beide vertaalteams en hun gez-

innen in  dit communistische land. Hun doel 

is: bereik de onbereikten, onderwijs hen die 

geen onderwijs hebben ontvangen.

23 MAART INDONESIË
• Bid dat veel mensen het enorme aantal 

gratis Bahasa Indonesia hulpbronnen op de 

DPM-Indonesië website  gaan aanschaffen. 

(https://www.derekprinceindonesia.org) 

24 MAART SALOMONSEILANDEN
• De Solomon Islands Broadcasting Company 

heeft de tarieven voor dit jaar aanzienlijk 

verhoogd. Bid dat ze de programma’s blijven 

uitzenden tegen het huidige of een soort-

gelijk tarief. 

• Bid dat de Heer de juiste persoon aanwijst 

om de nieuwe coördinator te worden voor 

de Solomon Eilanden.. 

25 MAART CHINA
• Het Corona virus beïnvloedt China op 

een bijna niet te voorspellen manier. De 

BBC kopte met ‘Corona virus: China en 

het virus dat alles bedreigt’. De impact is 

wereldwijd, maar ‘de Chinese maatschap-

pij en politiek worden tot op het bot ger-

aakt’. Het verhaal van dr. Li Wenliang heeft 

de Westerse pers bereikt. Hij was christen, 

en zijn leven van oprechte  dienstbaar-

heid – resulterend in zijn dood – heeft 

velen beïnvloed. Bid trouw voor de Kerk 

in China. Bid dat de Heer Zijn weg gaat 

in China – dat velen tot Hem komen. En 

dat het land oplossingen vindt in Hem. 

Oceanië

26 MAART AUSTRALIË
• Bid om de juiste werkers die Dereks bijbe-

londerwijs kunnen helpen verspreiden mid-

GETUIGENIS  
China Ons team wordt altijd bemoedigd door de impact van Dereks onderwijs. Een broeder 

schreef dat het boek Waar het hart vol van is hemzelf en zijn relatie tot zijn ouders en kinderen 

heeft veranderd: Ik kon mijn tranen niet bedwingen toen ik het onderwijs in Waar het hart vol van 

is had gelezen. Mijn ouders waren heel strikt toen ik jong was. Ze dachten altijd dat hoe strenger de 

woorden  waren waarmee ze de kinderen bekritiseerden , hoe effectiever hun opvoeding zou zijn. 

Dit is de traditionele manier van opvoeden van veel Chinese ouders. Maar het veroorzaakte bij mij 

veel problemen. Tijdens mijn schooljaren had ik een heel laag zelfbeeld, en ik gebruikte dezelfde 

manier van praten tegen mijn vrouw en kinderen. Dus in mijn eigen gezin ontstond hetzelfde 

probleem als in het gezin van mijn ouders. Nu weet ik dat ik mij in de eerste plaats moet bekeren 

van mijn eigen woorden; ik zal me ook namens mijn ouders bekeren, en hen hun onwetendheid 

vergeven. Moge de Heer het gebruik van mijn tong volledig genezen, en mijn mond vol worden van 

lofprijzing en opbouwende woorden.

ZENDINGSVERSLAG   
Mozambique Wij prijzen God voor de 3.000 exemplaren 

van de hernieuwde Portugese Fundament van geloof door bijbelstudie 

die we konden laten drukken in Mozambique. De meeste exemplaren 

gaan naar Iris Ministry, maar sommige ook naar Jeugd met een 

Opdracht, Operatie Mobilisatie en  andere bedieningen.
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dels ons zendingswerk in Papoea Nieuw 

Guinea en onder de inheemse bevolking. 

Graeme en Veronica Hunter, hebben zich, 

na jarenlange trouwe dienst, om gezond-

heidsredenen teruggetrokken en de pastor 

die de leiding had over het werk in Papoea 

Nieuw Guinea is naar de Heer gegaan. 

Indisch Subcontinent

27 MAART SRI LANKA 
• Bid om Gods bescherming en wijsheid 

voor de coördinatoren Sam en Olivia en de 

vertaler die doorgaan met uit te reiken met 

Dereks onderwijs in dit Boeddhistische land.

28 MAART INDIA
• Duizenden afgestudeerden van Bijbel-

scholen zullen dit jaar gratis pakketten met 

boeken van Derek ontvangen in hun eigen 

taal. Bid dat ze deze hulpbronnen zullen 

gebruiken om vele anderen te onderwijzen.  

• In  januari zijn er conferenties gehouden 

voor ongeveer 1.800 voorgangers en 

andere christelijke leiders. De voorgangers 

hebben boeken van Derek in hun eigen taal 

gekregen. Bid dat deze hulpbronnen een 

grote zegen zijn voor allen die ze hebben 

ontvangen, en dat ze zullen worden  gebruikt 

om veel andere mensen te onderwijzen. 

Afrika

29 MAART ZUID-AFRIKA 
• Bid dat de bedieningen en bijbelscholen, die 

Dereks onderwijs (middels de mega voice 

solar player en DVD’s) krijgen, ook zullen 

toepassen en uitdelen.

• Bid om meer mogelijkheden Dereks onder-

wijs uit te zenden op radio en TV.

• Bid dat de nieuwe website veel nieuwe con-

tacten tot gevolg zal hebben.

GETUIGENIS    V.S.  
“Dank u voor het laatste boekje. Wat ik er in 

las was heel waardevol, en kwam op de juiste 

tijd. Ik zit bij een groep mannen in de enige 

gevangenisunit in Texas die dodencellen heeft. 

De Heer heeft ons geleid te beginnen met een 

groep die voorbede doet. Dit zijn mannen die echt 

hongerig zijn naar diepere geestelijke waarheden 

en een diepere wandel met de Heer. We hebben 

gebeden  om een opwekking in deze unit. We 

ervaren dat de Heer ons leidt om mannen toe te 

bereiden voor een uitstorting van de Heilige Geest. 

Dank u voor de boeken die u ons de afgelopen 

maanden hebt gestuurd. Het waren instrumenten 

die door de Heilige Geest werden gebruikt om 

me daar te brengen waar ik vandaag ben. Als er 

dingen zijn waarvan u voelt dat we ze kunnen 

gebruiken om ons te helpen op deze reis, dan 

zouden ze allemaal intensief gebruikt worden  en 

heel erg gewaardeerd. De harten en levens die u 

hebt aangeraakt zullen pas aan de andere zijde 
ten volle openbaar worden. 

  —Scott M., Texas, VS

30 MAART ZIMBABWE
• De Lemba, een stam van zo’n 80.000 

mensen, in centraal Zimbabwe en het noor-

den van Zuid-Afrika, hebben Joodse wortels. 

Onlangs zijn meer dan 140 Lemba leiders 

getraind door het Messiaans Joodse Bijbe-

linstituut dat samenwerkt met Jewish Voice 

(de bediening van Rabbi Jonathan Bernis): 

in vijf jaar tijd zijn er bijna 100 Messiaanse 

gemeenten gevestigd. Bid dat de Heer het 

werk onder deze Joodse gelovigen zegent en 

uitbreidt. Bid ook dat ze Dereks onderwijs 

kunnen ontvangen.

Noord- en Zuid-Amerika

31 MAART VERENIGDE STATEN   
• Bid dat de gevangenen die elke maand 

gratis materiaal ontvangen, sterker worden 

in hun geloof. Bid dat degenen  die vri-

jgelaten zijn een overwinnend leven leiden 
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APRIL
Derek Prince In Efeze 2:10 staat: “Want wij zijn Zijn maaksel”. Het Griekse woord 

voor ‘maaksel’ refereert aan 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.’ - Derek Prince, Uitzien naar Jezus’ komst

ZENDINGSVERSLAG
Filippijnen Twintig voorgangers hebben een bijeenkomst 

bijgewoond, waarop DPM bij  hen werd geïntroduceerd en ze een SD-kaart 

met Dereks bijbelonderwijs ontvingen. Ze werden ook uitgenodigd gratis 

onderwijs te downloaden van de website (https://www.dpmphilippines.

org/). Sommigen van deze voorgangers hebben een gevangenisbediening en 

spraken hun waardering uit voor het materiaal. 

1 APRIL INTERNATIONAAL
• Bid dat de stafleden van alle DPM-kantoren 

wereldwijd wandelen in Gods voorziening, 

zalving, bescherming en goede gezond-

heid, en dat ze al Gods plannen voor dit jaar 

zullen kunnen uitvoeren.

Azië/Oceanië

2 APRIL JAPAN
• Bid om Gods bescherming en zalving voor 

de beide DPM-vertalers en de proeflezer, die 

doorgaan met werken aan de vertaling van 

Dereks boeken in het Japans.

3 APRIL FILIPPIJNEN
• Dereks radioprogramma’s worden vertaald 

in de Tagalog taal. Bid om Gods bescherm-

ing en zalving voor de vertalers. 

• Light TV verzorgt het Barnabas project, dat 

350 kerkjes omvat. Elke maand komen ze 

samen met pastors van 30 kerken, waar 

DPM en Dereks bijbelonderwijs bij hen geïn-

troduceerd wordt. Bid om een heel goede 

respons van zowel Light TV als van de kerken.

4 APRIL CAMBODJA
• Bid om de leiding van de Heer voor de 

manier waarop we Dereks bijbelonderwijs 

kunnen delen met stammen die de Khmer 

taal niet als hoofdtaal hebben. 

• Bid dat veel mensen  door de tweetalige 

Cambodjaanse website (www.dpmcam-

bodia.org/) worden gezegend door de vele 

gratis hulpbronnen die beschikbaar zijn. 

5 APRIL NEPAL
• In januari zijn seminars gehouden voor 

meer dan 1.000 voorgangers en andere 

leiders, en alle deelnemers hebben Dereks 

Nepalese boeken gekregen. Bid dat dit 

materiaal veel bijbelse waarheden aan hen 

duidelijk zal maken en dat Dereks onderwijs 

op ruime schaal zal worden verbreid, in het 

bijzonder in afgelegen gebieden. 
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ZENDINGSVERSLAG 
Cambodja
• Samen met onze partnerbediening One-2-One hebben 

we een medische kliniek en een kinderprogramma geor-

ganiseerd voor 200 dorpsbewoners in de provincie Baray 

K Thom. Deze actie werd gevolgd door een avondconcert 

voor 1.000 mensen. Velen hebben Jezus aangenomen, en 

hebben proclamatiekaarten van Derek gekregen. Lokale 

kerken hebben gebeden met de nieuwe gelovigen en hen 

uitgenodigd.

• Op het Kerstfeest zijn twee geslaagde acties gehouden in 

gevangenissen in de provincie Takeo. In één van de gevan-

genissen zitten bijna 3.000 gedetineerden. Ze kregen 

cadeautjes en een lunch. Er werden geestelijke banden 

verbroken en velen aanvaardden Jezus. 

• Bid om Gods bescherming en wijsheid voor 

DPM-Nepal directeur Gopaljee, zijn vrouw 

Ganga, en de DPM-boekdistributeurs. 

6 APRIL VIETNAM
• Bid dat veel gelovigen de 11 Derek Prince 

boeken zullen ontvangen die al zijn vertaald 

en gedrukt in het Vietnamees.

• De Kerk in Vietnam groeit, en we kennen 

twee voorgangers die grotere gebouwen 

nodig hebben. Bid voor geschikte locaties.

7 APRIL THAILAND
• Het DPM-Azië/Pacific kantoor (in Nieuw 

Zeeland) wil dit jaar graag een nieuw werk 

in Thailand beginnen. Bid voor degenen die 

willen helpen bij de ontwikkeling hiervan.      

8 APRIL LAOS
• Veel van Dereks proclamatiekaarten zijn nu 

vertaald in de Lao taal. Bid dat het drukken 

en verspreiden veilig kan gebeuren in dit 

‘gesloten’ land.

9 APRIL CHINA
• De christenen in China komen steeds meer 

onder druk te staan. Een maatregel van de 

regering eind 2019 bepaalde dat alle voor-

gangers en leiders moeten geloven, pro-

moten en leven volgens de regels van Xi 

JinPing en de communistische partij. We 

vragen gebed voor onze Chinese broeders 

en zusters in deze ‘bitter koude winter’. 

• Het USB-project (apparaatjes met een 

grote hoeveelheid Chinees onderwijs van 

Derek) is een zegen voor veel mensen. Bid 

om meer distributeurs en om Gods bes-

cherming en wijsheid voor hen.   

Europa

10 APRIL NOORWEGEN
• Bid om leiding en bescherming van de Heer 

voor onze drie vertalers en hun gezinnen. 

• Bid dat de Heer directeur Sverre en zijn uit-

gebreide familie aanraakt en zegent, in het 

bijzonder zijn vrouw Bjorg, in haar strijd 

tegen kanker.

11 APRIL WIT-RUSLAND
• Onlangs zijn er een aantal evangelisatieac-

ties gehouden. Veel mensen hebben Chris-

tus aangenomen. Bid dat ze groeien in hun 

geloof, door middel van Dereks onderwijs.
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12 APRIL KROATIË
• We hopen deze maand de nieuwe vertalin-

gen van De eindtijd, wat gaat er gebeuren? 

en Verzoening te drukken. Bid dat beide 

boeken een grote zegen voor de Kroatische 

gelovigen zullen zijn, en hen helpen hun 

toewijding aan Christus te versterken.

13 APRIL ZWITSERLAND   
• Bid om de duidelijke leiding van de Heer wat 

betreft de toekomstige groei van het werk en 

de verspreiding van Dereks onderwijsmate-

riaal. Bid ook om de juiste mensen hiervoor.

14 APRIL SLOWAKIJE
• Bid dat Dereks onderwijs gelovigen zal ver-

sterken, kerkleiders zal toerusten, en de Kerk 

een nieuw tijd van evangelisatie zal binnen-

leiden, met een krachtige uitstorting van de 

Heilige Geest, met tekenen en wonderen.

• Als gevolg van corruptie hebben de mensen 

het vertrouwen in het recht en de uitvoer-

ende macht verloren. Bid dat de nieuwe 

regering rechtvaardig zal leiden en dat de 

christenen hun verantwoordelijkheid nemen 

om te bidden voor hun  regering. 

15 APRIL FRANKRIJK
• Twee internet TV-stations willen Dereks 

Franse video-boodschappen uitzenden. Bid 

dat dit onderwijs veel mensen zal zegenen 

en nieuwe contacten tot stand brengt.

• Bid dat de donors doorgaan met gul te 

geven; bid ook om meer contacten.

• Blijf bidden om wijsheid en kracht voor 

Catherine voor al haar verantwoordelijk-

heden.

• Bid om wijsheid en inzicht voor Caroline, 

een nieuwe sociale media vrijwilligster. 

ZENDINGSVERSLAG AFRIKA
• De gepensioneerde pastor Stemmel heeft een reis van zes 

weken gemaakt naar het gebied van de Kalahari woestijn, 

dat grenst aan Botswana en Namibië. In Pella kwam hij twee 

donkere dames tegen bij de historische Katholieke kerk. Hij 

had alleen één boek over de Fundamenten in het Afrikaans 

bij zich, dat hij hen aanbood en dat ze mochten houden 

als ze beloofden het te zullen lezen. Hij moest een poosje 

weg en toen hij terugkwam huilden de vrouwen van blijd-

schap over wat ze hadden gelezen! Hij zei dat ze het boek 

mochten houden.

•  Pastor Stemmel bezocht ook een stad aan de kust bij de grens met Namibië, waar hij een 

vrouw ontmoette die een klein café bezat. Ze was heel erg blij toen ze het Fundamenten boek 

en andere Afrikaanse titels ontving. Hij bleef verscheidene dagen in die stad, en de vrouw 

las dit boek ’s avonds vier keer uit. Ze zei dat ze zou regelen dat de mensen naar haar café 

kwamen, en dan zou ze dit boek met hen doorwerken!!

• De eerste druk van Ontmoeting in Jeruzalem in het Xhosa is onlangs afgerond. Er zijn exem-

plaren verstuurd naar Myron Phillips in Kaapstad, die Xhosa sprekende mensen bereikt die 

helemaal geen christelijk materiaal hebben in hun taal. Ook worden 30 exemplaren gestuurd 

naar Mzi, de uitgever in Port Elizabeth, die Xhosa spreekt. Mzi is enthousiast dat zijn mensen 

nu het boek in hun eigen taal kunnen lezen. Het zal een krachtig instrument zijn om de 

Xhosa bevolking te bereiken die in de oostelijke Kaap en andere delen van het land woont.
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16 APRIL SERVIË

• Bid om de leiding van de Heer in 2020 wat 

betreft de uitbreiding van Dereks onder-

wijs, en dat het team gunst vindt bij God en 

mensen. Ons verlangen is veel gelovigen in 

de Servische orthodoxe kerken te bereiken 

en te helpen groeien in hun relatie tot Jezus.

• Bid om bescherming voor onze vertalers en 

proeflezers en hun gezinnen, en dat ze alle 

projecten op tijd klaar zullen krijgen.. 

17 APRIL NEDERLAND
• Vorig jaar zijn 30 videoboodschappen van 

Derek opnieuw bewerkt en ondertiteld in het 

Engels en nog eens 15 video’s worden nu 

bewerkt. De ondertiteling van deze bood-

schappen wordt ook vertaald in het Neder-

lands. Bid dat dit in de zomer klaar zal zijn.

18 APRIL ALBANIË
• Vier jaar geleden begon de hervorming van 

het rechtsstelsel, maar de mensen zijn tele-

urgesteld en verliezen de hoop, omdat de 

politieke onderhandelingen geen verand-

ering hebben gebracht in de corruptie en 

economie. Bid dat de massale uittocht van 

jonge mensen zal stoppen en dat Dereks 

onderwijs het geloof van de christenen zal 

versterken en hoop op God zal vernieuwen. 

19 APRIL POLEN
• In 2019 hebben we problemen en vertragin-

gen gehad. Bid dat we de lopende projecten 

met succes kunnen afronden.

• Bid dat het boek Genade of niets invloed zal 

hebben op veel levens, en mensen vrij zal 

maken van verkeerde religieuze tradities.

20 APRIL OOST EUROPA
• Bid dat alle DPM-kantoren in dit gebied 

een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest 

zullen ervaren met gaven van de Geest. 

• Bid voor bekwame, ervaren en betrouwbare 

vertalers, proeflezers, grafisch ontwerpers en 

web-ontwikkelaars.

Noord- en Zuid-Amerika

21 APRIL VERENIGDE STATEN/ 
SPAANSSPREKENDE GEBIEDEN
• Bid om groeiende contacten met Spaanse 

voorgangers binnen de VS en in Ecuador, 

Peru, Uruguay, Argentinië en Colombia, 

opdat meer mensen kunnen worden bereikt 

met Dereks onderwijs.

• Bid voor de DPM-contactpersoon in Mexico 

die voorgangers en jeugdleiders traint met 

Dereks onderwijs; bid dat dit een grote inv-

loed zal hebben in het land.

 

Oceanië 

22 APRIL AUSTRALIË
• Bid om meer contacten met gevangeni-

spredikanten die Dereks materiaal willen 

gebruiken voor onderwijs en bediening aan 

de gedetineerden met wie ze werken.

Afrika

23 APRIL ZUID-AFRIKA
• Bid om de leiding en voorziening van de Heer 

om meer van Dereks materiaal te  gebruiken 

in een heel grote gevangenis ten noordoos-

ten van Pretoria. Een plaatselijke kerkleider is 

al jarenlang betrokken bij deze gevangenis en 

zou graag ons onderwijs delen. 

24 APRIL ANGOLA
• Bid voor financiële middelen om Fundament 

van geloof door bijbelstudie te kunnen ver-

spreiden in Angola; bid dat het een krachtig 

werktuig zal zijn, zeker voor pasgelovigen. 

25 APRIL ZUIDELIJK AFRIKA
• Bid dat het redigeren en drukken van boeken 

in de talen Chichewa, Xhosa, Tshwane, Afri-

kaans en Shoto, en voor het nasynchron-

iseren van de Xhosa Fundamenten DVD’s. 



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

   0251 255044       info@derekprince.nl 

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

• Bid om meer open deuren bij de Joodse 

gemeenschappen in de 12 Afrikaanse 

landen die door het kantoor in Zuid Afrika 

worden overzien. We zien een klein begin.

26 APRIL OOST AFRIKA
• Levens worden veranderd door ons werk in 

dit gebied! Bid om Gods voortdurende wijs-

heid en leiding voor onze lokale vertegen-

woordiger Geoffrey Auma en zijn team, die 

Dereks boeken delen in Kenia, Oeganda, 

Tanzania, Burundi en Rwanda. Bid ook voor 

de vertalers.

 

Midden-Oosten

27 APRIL IRAN
• Op dit moment zijn er maar twee audio-

boeken in het Farsi beschikbaar: Zegen of 

vloek en Gods levende Woord. Bid om Gods 

voorziening voor ons om audioboeken te 

kunnen maken van al onze Farsi boeken, 

speciaal van het boek De pijlers van het 

christelijk geloof (waar veel vraag naar is). 

28 APRIL ISRAËL
• Bid om Gods bescherming en leiding voor 

onze zendingswerker Vazgen, die reist van  

Armenië naar Israël om verschillende titels 

te drukken voor Russisch sprekende Joden. 

• Bid om bemoediging en zegen voor de 

werkers in Israël die doorgaan met het bes-

chikbaar stellen van Dereks onderwijs in het 

land – in het Engels, Hebreeuws, Arabisch 

en Russisch.

29 APRIL MIDDEN-OOSTEN
• Bid dat de Heer voorziet in de juiste staf en 

zendingswerkers voor DPM-Egypte, en bid 

om Gods zegen en bescherming over alle 

werkers in dit gebied.

• Bid voor mogelijheden om Dereks onderwijs 

te kunnen onderwijzen in gesloten landen.

30 APRIL TURKIJE
• Er wordt in toenemende mate druk uitgeoe-

fend door de Turkse regering richting chris-

tenen en christelijke bedieningen. Bid voor 

de DPM-staf hier en in het bijzonder om 

veiligheid van Vader Trdat en zijn bediening. 

ZENDINGSVERSLAG
Egypte 

• Het verspreiden van Dereks boek Leven als zout en licht is begon-

nen, en we geloven dat God hiermee veel levens te veranderen.

• God heeft een deur geopend om een Arabische programma uit te 

kunnen zenden – een 15 minuten durende dialoog tussen twee 

medewerkers, afgewisseld met onderwijs van Derek, en een lied.

• Pastor Rafaat, een contactpersoon van DPM, bereidt een train-

ing voor mannen voor, die is gebaseerd op Dereks boek Man en 

vader.


