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MEI 2022
Derek Prince heeft ooit gezegd: ‘Als we volledig en onvoorwaardelijk geloof
zouden hebben in drie aspecten van Gods natuur —Zijn goedheid, wijsheid en
almacht—dan zouden we God nooit ongehoorzaam zijn.’ Het zou onze gebeden
vurig maken! Bid met ons mee voor de missie om Dereks levensveranderende
onderwijs beschikbaar te maken voor hen die het nodig hebben. Bedankt!
1 MEI INTERNATIONAAL

vluchtelingen. Bid dat de Heer deze
christenen zal gebruiken om hun gewonde
harten te genezen en een sfeer van thuis
en veiligheid voor hen te creëren.

• Blijf bidden voor ons digitale team, ze
werken aan projecten. We willen mensen
bereiken met Dereks onderwijs door middel
van verschillende platformen.

5 MEI ROEMENIË
• In de afgelopen tien jaar heeft DPM in
Roemenië een grote impact gehad via
sociale media door Dereks onderwijs uit
te zenden op verschillende christelijke tven radiostations. Bid dat God ons helpt
de videokanalen op te frissen door nieuw
lesmateriaal te produceren.

Europa
2 MEI NEDERLAND
• We beginnen met een herhaling van onze
online cursus “Leven met de Heilige Geest”.
Velen hebben deelgenomen en getuigden
van de impact van het werk van de Heilige
Geest op hun leven. Bid dat de nieuwe
studenten deze derde Persoon van de Drieeenheid beter leren kennen en begrijpen.

6 MEI DUITSLAND
• We verspreiden gratis materiaal over Israël.
Bid dat dit onderwerp de interesse zal
wekken van de Duitstalige christenen.

3 MEI OOST EUROPA

• Bid dat God ons leiderschapsteam wijsheid
en inzicht zal geven om effectieve manieren
te vinden om diegenen te bereiken die
bereikt moeten worden.

• Zendingsdirecteur Brano is sinds half
april onderweg om collega’s in OostEuropese landen te bezoeken. Half mei
zal hij zijn reis beëindigen. Bid om Gods
bescherming over hem en zijn familie
terwijl hij reist.

• Bid dat God ons zal helpen uitgroeien tot
een belangrijke bron van financiële steun
voor DPM-zendingen over de hele wereld.

• Deze medewerkers, vaak als vrijwilligers,
maken Dereks onderwijs onvermoeibaar
en met doorzettingsvermogen
beschikbaar in hun taal. Bid dat ze worden
aangemoedigd, gesterkt en gezalfd door
de Heilige Geest.

7 MEI VERENIGD-KONINKRIJK
• We werken aan onze online Bijbelcursus
over ‘Geestelijke strijd’. Bid dat het met
succes wordt gelanceerd en dat vele levens
worden veranderd door Dereks onderwijs
over dit onderwerp. Bid ook dat onze
medewerkers door de Heer gebruikt zullen
worden in hun contact met mensen.

4 MEI SLOWAKIJE
• Sinds er oorlog is in Oekraïne hebben veel
kerken en christenen in heel Oost-Europa
hun huizen opengesteld voor Oekraïense
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nieuws begint en zijn begonnen met het
vertalen van ondertiteling voor YouTube.
We zijn ook aan het praten en bidden over
het openen van een DPM-kantoor hier. Bid
dat Gods plannen duidelijk worden voor dit
mogelijke nieuwe werk in Italië.

8 MEI FRANKRIJK
• Bid dat ‘Gods Kerk herontdekt’ een diepe
impact zal hebben op leiders en hen Gods
visie op de kerk laat zien, zowel lokaal als
landelijk.
• We lanceren een nieuwe reeks
overdenkingen, gebaseerd op Dereks reeks
berichten, “Ik zal alles schudden”. Bid dat
veel mensen zich inschrijven en geraakt
worden door deze actuele onderwijs.

Azië/Oceanië
12 MEI CAMBODJA
• Bid voor Huy en het team als ze een
seminar houden voor predikanten in
Provincie Kampong Cham deze maand.
Ze onderwijzen vanuit Dereks onderwijs en
trainen de predikanten in het gebruik van dit
materiaal in hun eigen kerken.

9 MEI SLOVENIË
• Slovenië heeft erg weinig evangelische
christenen. Bid dat God in de harten van
velen zal werken en hen tot Hem zal trekken.
• Bid dat de boekjes van Dereks Foundation
Series nieuwe gelovigen helpen om een
gezond fundament van geloof in hun leven
te leggen.

13 MEI AUSTRALIË
• Bid om toegang tot de inheemse
gemeenschap om Dereks onderwijs te delen
en dat hun harten open gaan voor God en
Zijn Woord.

• Bid om een nieuwe vertaler en redacteur die
ons team komt versterken.

• Bid dat God ons kantoor in contact brengt
met partners die de bediening willen
ondersteunen om Dereks onderwijs in dit
hele land te verspreiden.

10 MEI HONGARIJE
• Bid om Gods wijsheid, bescherming en
kracht voor ons team terwijl ze werken aan
nieuwe vertalingen van Dereks boeken.

14 MEI CHINA

• Bid dat Dereks onderwijsmaterialen
Hongaarse christenen zal toerusten voor
bediening en hun roeping te vervullen.

• Op 1 maart heeft de regering meer wetten
ingevoerd m.b.t. de vrijheid van godsdienst.
Deze keer een verbod op alle religieuze
content op internet, m.u.v. hele specifieke
toestemming van de overheid. Ons team
heeft gebed nodig, ze richten zich op
manieren om de Chinese kerk ondanks
deze beperkingen te blijven dienen.

11 MEI ITALIË
• In 2021 hebben verschillende Italianen
contact met ons opgenomen om DPM te
steunen. We voelen dat de Heer hier iets

GETUIGENIS – VERENIGD-KONINKRIJK
Een dame belde ons kantoor om ons te vertellen hoeveel ze de overdenkingen waardeerde,
vooral die we stuurden tijdens de lockdowns. Ze had het onderwijs eerder gezien, maar op dit
online platform bracht het haar licht en leven op een nieuwe manier. Ze was geëmotioneerd
uit dankbaarheid voor wat God, door Dereks onderwijs heen, in haar leven heeft gebracht van bevrijding tot grotere vrijheid en een diepere geestelijke wandel met de Heer.
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ZENDINGSVERSLAG – CAMBODJA
Huy en zijn team reisden naar het noordwesten van Cambodja om noodhulp te verlenen en
om Dereks lesmateriaal aan het voorgangerscomité te geven. Daarna gingen ze naar Kompong
Thom om Dereks Khmer-materiaal te bezorgen en hielden een seminar voor 40 kerkleiders. Het
was een geweldige tijd van gemeenschap, delen, bidden en elkaar bemoedigen.
Er werden nog twee conferenties gehouden voor predikanten in Centraal- en NoordwestCambodja, waar in kleine groepen Dereks onderwijs werd bestudeerd. Huy adviseerde: “De
studie en de tijd van delen waren geweldig. Er was een tijd van aanbidding en de voorgangers
werden gezegend door het onderwijs; het is een geweldige bron voor hen in hun kerken en we
zullen ze ook blijven voorzien van meer van Dereks boeken.”

15 MEI VIETNAM

17 MEI JAPAN

• Vijf evangelisten in Vietnam worden
ondersteund door DPM Nieuw-Zeeland. Bid
om Gods bescherming en zalving over hen,
dat ze zullen blijven zien dat velen gered
worden en dat veel gelovigen een grotere
kennis van Gods Woord krijgen door middel
van Dereks onderwijs.

• Dereks dagelijkse overdenkingen worden
regelmatig geüpload naar de DPM–Japan
Facebook-pagina en zullen ook worden
toegevoegd aan de nieuwe Japanstalige
website. Bid dat veel Japanners deze
platforms zullen bezoeken en gesterkt zullen
worden in hun geloof; bid ook voor veel
ongelovigen dat ze hen vinden en gered
worden.

16 MEI THAILAND/LAOS
• Bid om Gods leiding voor de coördinatoren
Alex en Jan naar een lokale Thaise persoon
die van Dereks onderwijs houdt en een
passie heeft voor het discipelen van de
naties Thailand en Laos.

18 MEI TONGA
• Meer dan 1.500 Derek Prince-boeken
zijn naar Tonga gestuurd voor gratis
verspreiding. Bid dat deze een enorme
zegen en bemoediging zullen zijn voor
honderden mensen die hun leven weer
opbouwen na de vulkaanuitbarsting en
tsunami die ze hebben doorgemaakt.

• Bid om een verstandige verspreiding van
het boekje, ‘De omwisseling’, in het Thais
en dat velen zullen kijken met de nieuwe
webpagina van DPM-Thailand.
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19 MEI MONGOLIË
• Onze Mongoolse partner werkt aan een
Mongoolse versie van Dereks boek, ‘Israël
en de kerk’, naast andere Mongoolse titels
die hij eerder heeft gepubliceerd en waarvan
hij zegt dat ze hartelijk werden ontvangen.
Bid dat dit boek een grote impact zal
hebben op Mongoolse christenen.

Midden-Oosten
20 MEI IRAN
• We praise God for thousands of Iranians
who are being discipled through Derek’s
teachings posted on the internet. Pray He will
protect these believers and give us greater
opportunities to reach more people in Iran.

21 MEI EGYPTE/PERZISCHE GOLF
• Bid dat de Heilige Geest ons team leidt en
hen nieuwe ideeën geeft om meer mensen
in Egypte te bereiken met Dereks onderwijs.

ZENDINGSVERSLAG
– VIETNAM

• Ons team is begonnen met het vertalen van
Dereks boek over het avondmaal. Bid om
Gods zalving op de werkers.

DPM Coördinator Pastor “D” bezocht
een stam in een afgelegen provincie.
Hij predikte, bediende en deelde
voedselpakketten uit aan 60 gezinnen. Een
van de evangelisten die eerder is opgeleid
door Pastor ‘‘D’’, is nu een huiskerk
begonnen. Pastor “D” verspreidde ook 100
exemplaren van 10 titels aan drie kerken.
Meerdere kerken en een Bijbelschool
gebruiken de Zelfstudie Bijbelcursus
als leerplan voor discipelschap en om
stamleiders op te leiden.

• Bid om een succesvolle vertaling van de
radio-afleveringen ‘Twaalf Stappen naar
een Goed Jaar’ en om een succesvolle
nasynchronisatie van de video’s.

22 MEI ETHIOPIË
• Dereks serie “Laying the Foundation” is
ingesproken in het Amhaars en wordt
online gedeeld. Bid dat het veel mensen zal
bereiken, vooral die in afgelegen gebieden.
• Bid voor de zendingswerker die nog
vier berichten uit de serie, ‘Vijanden die
tegenover ons staan’ vertaalt en uitspreekt.
Deze leer is hier hard nodig om christenen
te helpen satans koninkrijk te begrijpen.

spreken door Zijn Woord en door Dereks
onderwijs waar het ook beschikbaar is.
• Bid om emotionele genezing voor
degenen die lijden aan trauma en om
bovennatuurlijke voorzieningen voor
degenen in nood. (Een DPM-partner
reisde naar Damascus om in noodhulp te
voorzien.)

23 MEI SYRIË
• Bid dat de vrede van Christus zal heersen in
het door oorlog verscheurde Syrië; bid ook
voor mensen om de Heer tot hen te horen
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Oost Europa & Rusland

uitgedeeld. De predikanten waren
enorm gezegend door het bezoek en het
materiaal. Bid om meer van zulke goede
berichten en dat deze leiders groeien in
hun geloof en veel gebruikt worden door
God.

24 MEI OEKRAÏNE
• Bid om Gods bescherming, wijsheid en
voorziening voor ons team en hun families
die buiten Oekraïne wonen, ze brengen
vrijwillig noodhulp over de grens.

27 MEI INDIA
• Een netwerk van 120 predikanten hebben
elk drie boeken van Derek ontvangen,
waaronder één over gebed en één over
geestelijke strijd. Bid dat de boeken goed
ontvangen worden en dat de predikanten ze
zullen gebruiken om hun eigen gemeenten
te onderwijzen en op te leiden.

• Bid voor het werk aan kleine boekjes en
voor nieuwe proclamatiekaarten die onder
vluchtelingen worden uitgedeeld, waaronder
‘Schuilen bij God’, ‘Ik vergeef’ en ‘Als ik me
down voel’. Ze zijn van plan om een item
in elk pakket te doen dat door een kerk of
partnerbediening wordt uitgedeeld aan
voornamelijk ongelovigen die ontheemd zijn.

Afrika

25 MEI WIT-RUSLAND
• Meer mensen willen studeren via onze
online Bijbelcorrespondentieschool.
Bid voor de ontwikkeling van meer van
dergelijke studieplatforms.
• Bid dat meer technische werkers ons team
komen versterken om ons te helpen meer
mensen te bereiken met Dereks onderwijs
via sociale media.

28 MEI OOST AFRIKA
• Bid voor Geoffrey en Pauline, gevestigd in
Kenia, die toezien op het werk van DPM in
deze regio, waaronder Oeganda, Tanzania,
Burundi en Congo.
• Bid om succesvolle lopende
vertaalprojecten en om meer goede
contacten met voorgangers en anderen die
Dereks onderwijs willen delen.

Indisch Subcontinent

29 MEI ZUIDELIJK AFRIKA

26 MEI SRI LANKA

• Bid dat de huidige vertaal- en
drukprojecten dit jaar afgerond zullen
worden. Er is vaak weerstand om de
boeken in druk te krijgen, dus bid voor
voorspoed.

• Onze vertegenwoordiger, bisschop Prince,
heeft onlangs drie provincies bezocht
waar hij sprak met enkele honderden
voorgangers en Dereks boeken heeft

DANKBETUIGING – EGYPTE/PERZISCHE GOLF
• Ons team heeft de YouTube-studie van ‘Romeinen’ geüpload, waarvan er wekelijks één
live gestreamd wordt op onze Arabische Facebook-pagina.
• Onze Arabische Facebook-pagina bereikte onlangs twee miljoen mensen met meer dan
210.000 views en 177.000 likes.
• We hebben twee nieuwe Arabische boekvertalingen.
• We hadden een kraam op de Internationale boekenbeurs, die veel bezoekers trok en veel
mensen bereikte.
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• Bid om wijsheid en zalving voor de
voorganger die ‘Ontmoeting in Jeruzalem’
in het Zoeloe zal vertalen.
• Bid dat Pastor Stemmet een veilige reis
zal hebben op zijn missiereis. Hij zal
opnieuw Dereks boeken in het Afrikaans
meenemen om aan leiders te geven.

Amerika
30 MEI VERENIGDE-STATEN/
SPAANSE OUTREACH
• Bid voor meer en goede communicatie met
Spaanse voorgangers en kerken.
• Bid dat onze Spaanse zendingsberichten
meer mensen zal aanmoedigen om met
ons samen te werken om onze bediening te
helpen uitbreiden.

DANKBETUIGING –
ETHIOPIË

31 MEI CANADA

Een van onze zendingswerkers heeft
onlangs 4.000 CD’s gemaakt voor
voorgangers. De titels zijn onder meer ‘De
pijlers’, ‘De omwisseling’ en ‘Onzichtbare
barrieres voor genezing’.

• Bid dat het bestuur en directeur Bob Yeo
Gods leiding zullen ervaren voor de rest
van dit jaar bij het bereiken van kerken en
leiders, inclusief degenen die betrokken zijn
bij de inheemse Inuit-bevolking.

GETUIGENIS – INDIA
Broeder SJ Berchmann is een beroemde Tamil gospel
songwriter, zanger en predikant die ook een netwerk van kerken
leidt. Enkele jaren geleden vroeg hij om Dereks boek ‘De kracht
van proclamatie’ in het Tamil. Vorige maand ontmoetten
India-directeuren Elsie en Danny hem en deden een geweldige
ontdekking. Elsie deelt: “Ik vertelde hem over de bediening die
we doen via de kerk en DPM, en ik bedacht dat het goed zou
zijn als hij een lied zou kunnen schrijven op basis van Dereks
proclamatie over de kracht van het Bloed en het zou zingen.
Toen ik dit voorstelde, vertelde hij me iets dat me schokte - hij
heeft honderden liedjes geschreven en gepubliceerd, gebaseerd
op elke proclamatie in het boek! Te bedenken dat mensen deze
liederen hebben gezongen in vele kerken over de wereld was
geweldig. Het deed me denken dat dit nog een van de manieren
is waarop Gods belofte aan Derek over ‘de machtige oceaan’
wordt vervuld!”
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DANKBETUIGING – ZUID-AFRIKA
Pastor Stemmet maakte een reis om de Kalahari-woestijn in Zuid-Afrika te bereiken. Hij
ontmoette twee gekleurde dames buiten de historische katholieke kerk in Pella, bestaande
uit voornamelijk San Bosjesmannen. Hij had maar één exemplaar van de Pijlers van het
christelijk geloof in het Afrikaans en bood het hun aan om het te bekijken, en zei dat hij
zo terug zou komen. Hij zei hun dat als ze het wilden houden, ze moesten beloven het te
lezen. Toen hij terugkwam, huilden ze allebei van vreugde om wat ze in die korte tijd hadden
gelezen. Hij liet ze het boek houden.
We ontvingen veel getuigenissen van ‘Impact Radio-luisteraars’
‘Het onderwijs van Derek heeft op veel manieren een impact op mijn leven gehad. Ik kan het
me niet veroorloven om ze elke dag op de radio te missen. Ook mijn gebedsleven veranderde.
Nu breng ik graag meer tijd door in de aanwezigheid van God in de vroege ochtenduren. Ik
ervaar geestelijke groei. Mijn geloof is meer verankerd door het onderwijs dat mijn leven heeft
geraakt.”					
—Luisteraar in Pretoria, Zuid-Afrika
“Ik luister al vier jaar elke dag. Ik had mijn man afgezet voor een vlucht die hij moest halen,
en toen ik naar huis reed, stond Impact Radio aan en hoorde ik onderwijs over de “Goede
Herder”. Ik wist dat ik in aanraking was gekomen met een leraar die het Woord van God
onderwijst. Ik ben God echt dankbaar voor een leraar die zo’n enorme impact kon maken en
voor het hebben van een team dat de radiobediening gaande houdt.
—Josephine D.
‘Ik luister al jaren naar Dereks onderwijs. Ik heb een korte tijd in het buitenland gewoond,
en zonder God had ik het niet kunnen doen. Ik luisterde altijd naar Derek op Impact Radio
via livestreaming. Het was als mijn reddingslijn, mijn dagelijkse medicijn. Zo vaak hielpen of
leidden de berichten me door uitdagingen heen, en ik was in staat om koers te houden.”
—Beverly
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JUNI 2022
“Geloof is nooit statisch. Iemand die echt gelooft, zal veranderen door wat hij gelooft.”
Derek Prince - De kracht van geloof

1 JUNI INTERNATIONAAL

• Bid om bescherming voor degenen die
DPM dienen in dit boeddhistische land. Bid
voor nieuwe open deuren in bediening voor
voorgangers, christelijke leiders en anderen,
zodat Dereks onderwijs wordt verspreid.

• Bid om Gods wijsheid, voorziening en
bescherming over onze kantoren en teams
wereldwijd. We zijn dankbaar voor iedereen
die trouw dient.
• Bid voor hen om de huidige projecten
die voor dit jaar gepland zijn af te ronden,
ondanks de moeilijkheden die sommigen
hebben meegemaakt.

4 JUNI VIETNAM
• Bid voor Pastor “A” en haar team in Ho
Chi Minh-stad, ze bereiken veel mensen
met voedselpakketten en Dereks boeken,
‘Through Repentance to Faith’ en ‘Father
God’, en dat velen Jezus leren kennen.

Azië/Oceanië

5 JUNI CHINA

2 JUNI CAMBODJA
• Bid voor Huy en het DPM-team als ze
deze maand een seminar houden voor 50
voorgangers in de provincie Battambang. Zij
zullen spreken uit zes van Dereks boeken en
de voorgangers trainen in het gebruik van dit
materiaal in hun kerken.

• Samen met andere titels heeft het team in
China ‘Unshakeable Hope’ op verschillende
locaties gedrukt, op verzoek van lokale
gelovigen. Bid dat dit onderwijs velen zal
helpen hoop in Jezus te vinden, vooral
degenen op plekken die getroffen zijn door
lockdowns of andere moeilijkheden.

3 JUNI MYANMAR

6 JUNI NEPAL

• De boeken ‘Zegen of vloek’ en
‘Onbegrijpelijke liefde’ zijn herdrukt in het
Birmaans. Bid dat iedereen die de boeken
leest zal veranderen, vooral omdat dit land in
politieke en geestelijke onrust verkeert.

• Bid voor Gods bescherming, wijsheid en een
goede gezondheid voor directeur Gopaljee,
zijn vrouw Ganga, en hun werkers terwijl
ze doorgaan met het vertalen, drukken en
verspreiden van Dereks boeken in dit land.

GETUIGENIS – NEPAL
“Ik ben zo dankbaar voor Dereks boeken; een vriend heeft ze voor mij gekocht. ‘Gods kerk
herontdekt’ en ‘The Foundation-serie’ was ons tot grote zegen. Ik ging naar de Bijbelschool,
maar we leerden deze prachtige waarheden niet. Ik geloof dat het Gods wil is dat Nepalese
christenen Dereks onderwijs hebben. Er zijn zoveel geweldige titels van Derek waarmee we
gezegend zijn – vooral over de Heilige Geest; en ‘vloek en zegen’. Ik heb sterk het gevoel dat alle
voorgangers en gelovigen Dereks onderwijs zouden moeten kennen; zijn taal is eenvoudig en
begrijpelijk. De mensen bidden voor opwekking en ik ben blij Dereks boek ‘The Coming Revival’
aan verschillende voorgangers te kunnen geven. Bedankt voor het brengen van Dereks onderwijs
in boekvorm.” Pastor Keshab Lohani - Banke District, West-Nepal
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7 JUNI FILIPPIJNEN

12 JUNI FRANKRIJK

• Onze contactpersoon in Manilla, Johnny,
heeft een hechte band met het hoofd
van Light TV die Dereks boeken heeft
gekregen. Light TV wordt binnenkort
een landelijke zender. Ze hebben Dereks
onderwijs uitgezonden (hun op één na
populairste programma!), bid voor deze
uitbreiding om miljoenen mensen in dit
land in staat te stellen Dereks onderwijs te
horen.

• Bid dat ons kleine team nieuwe manieren
vindt om Dereks materiaal te delen en
wandelt in Gods wijsheid, bescherming en
gezondheid.

13 JUNI SERVIË
• Bid voor een goede gezondheid, kracht en
wijsheid voor onze vertalers en redactie.
Velen kampen met gezondheidsproblemen.
• Bid dat Dereks Bijbelonderwijs christenen
in Servië zal bemoedigen en sterken in hun
geloof in deze moeilijke tijden.

8 JUNI ZUID-KOREA
• Bid om Gods bescherming en zalving voor
Pastor Whang terwijl hij een aantal van
Dereks boeken vertaalt.

14 JUNI POLEN
• Bid dat onze nieuwe vertaling, ‘Gods kerk
herontdekt’, en onze herdruk van ‘De pijlers’
beide bronnen van geestelijk voedsel zullen
worden en een fundament van geloof zullen
leggen in veel gelovigen.

Europa
9 JUNI NEDERLAND
• Het Nederlandse kantoor werkt met een
nieuwe Portugese vertaler in Brazilië.
Ze heeft ‘De Omwisseling’ en ‘Zegen of
vloek’ voltooid en werkt nu aan ‘Zij zullen
bozen geesten uitdrijven’. Bid voor Gods
bescherming wanneer ze werkt aan deze
geestelijk pittige thema’s, en dat het
onderwijs in deze boeken veel Brazilianen zal
gaan zegenen en vrijzetten.

15 JUNI TSJECHIË
• Bid dat God de zware geestelijke atmosfeer
van deze natie zal wegnemen en Zijn Geest
opnieuw zal uitstorten, waardoor veel jonge
mensen worden aangetrokken.
• Bid om Gods wijsheid, bescherming en
kracht voor Daniël, onze DPM-coördinator
hier die veel verantwoordelijkheden draagt
(o.a. leiding van de plaatselijke kerk en een
andere zendingsorganisatie).

10 JUNI ZWITSERLAND
• Bid om een grotere bekendheid van
DPM in deze regio, vooral van kerken en
bedieningen.

16 JUNI BULGARIJE

11 JUNI KROATIË

• Bid voor de succesvolle lancering van ons
YouTube-kanaal in Bulgarije en dat het veel
kijkers mag trekken.

• Kroatië worstelt (net als onze buurlanden)
met een groeiend aantal alcoholisten en
drugsverslaafden. Bid dat God deze jonge
mensen zal bezoeken, Zijn licht in hun
duisternis zal brengen en hen zal bevrijden.

• Er is de laatste tijd een toenemende vraag
naar Dereks boeken. Vanwege economisch
zwaar weer, hebben veel drukkerijen hun
deuren gesloten. Bid dat we nieuwe boeken
kunnen drukken, ondanks stijgende kosten.

• Bid dat door Dereks onderwijs over ‘Zegen
of vloek’, zowel gelovigen als ongelovigen
verlossing, ware vrijheid en zegen in Christus
zullen vinden.

17 JUNI PORTUGAL
• Bid om wijsheid om een aantal vertalingen in
het Portugees met succes af te ronden.
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• Bid voor meer medewerkers om te helpen bij
het nasynchroniseren van Dereks onderwijs
in het Portugees.

• Bid om de benodigde fondsen om 20
Portugese titels te drukken om uit te delen
aan predikanten, bedieningsleiders en
Bijbelscholen in Angola en Mozambique.

18 JUNI NOORWEGEN/SCANDINAVIË
• Bid om Gods wijsheid voor het Noorse
bestuur over hoe het werk van DPM in
Finland de komende twee jaar kan worden
opgebouwd.
• Bid voor meer partners om te investeren in
het werk van DPM in Scandinavië,
• Bid om nieuwe kracht en wijsheid voor
directeur Sverre, die afgelopen december zijn
vrouw verloor.

Amerika
22 JUNI VERENIGDE-STATEN
• Ons personeel werkt op verschillende
manieren samen met andere wereldwijde
kantoren, waaronder die van onze websites
en sociale media. Bid om Gods wijsheid en
inzicht terwijl ze samen proberen het bereik
van de bediening en Dereks onderwijs te
vergroten.

Afrika

23 JUNI VERENIGDE-STATEN/
SPAANSE OUTREACH

19 JUNI FRANSTALIG AFRIKA
• We werken aan het vinden van nieuwe
manieren om Dereks boeken te verspreiden
in Franstalig Afrika. Bid om Gods leiding
zodat we de mensen in deze regio kunnen
blijven zegenen met Dereks materiaal.

• Bid voor degenen die betrokken zijn bij onze
online projecten. Ze ontwikkelen nieuwe
projecten, zodat meer mensen toegang
krijgen tot Dereks lessen in het Spaans.

20 JUNI ZUIDELIJK AFRIKA

Midden-Oosten

• Bid dat meer radiostations Dereks
uitzendingen willen uitzenden. Radio is nog
steeds een van de krachtigste middelen om
zijn leer te verspreiden.

24 JUNI ISRAËL
• Bid dat Dereks Hebreeuwse, Arabische en
Russische materiaal via meerdere online
platformen meer mensen zal bereiken.

• Bid dat iedereen die toegang heeft tot Dereks
onderwijs of zendingsmateriaal ontvangt, dit
door zal geven.

• Bid voor meer enthousiasme over Dereks
onderwijs in Israël, dat meer mensen
toegang te krijgen tot Dereks onderwijs en
een ontmoeting met de Heer te hebben.

21 JUNI ANGOLA/MOZAMBIQUE
• Bid voor de druk en verspreiding van de
Portugese Zelfstudie Bijbelcursus in Angola.

GETUIGENIS – ARMENIË
Ons zendingsteam heeft nog nooit zo’n grote vraag naar Dereks
onderwijs gezien in de geschiedenis van DPM’s Armeense
bediening. We ontvingen een getuigenis van Alvard, ze zei dat
Dereks boek, ‘Gods levende Woord’, altijd op haar bureau ligt en
dat ze het elke dag samen met haar Bijbel leest. Ze zei dat het
haar heeft geholpen om met de Heer te wandelen.
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25 JUNI TURKIJE

voor honderden van deze vrouwen.

• Het is een wonder dat DPM actief is in
Turkije, waar kerken en gelovigen onder
constante druk en vervolging staan. Bid dat
God ons team zal verfrissen, versterken en
inspireren om nieuwe projecten te starten.

26 JUNI EGYPTE
• Vraag de Heer om deuren te openen om
twee van Dereks boeken te verspreiden en
om dit materiaal te laten voorzien in de
geestelijke behoeften van veel mensen in
Egypte.
• Onze overdenkingen in audio- en
tekstformaat werden in januari op Facebook
geplaatst. Bid dat God deze zal gebruiken
om veel mensen te bemoedigen.

Oost Europa & Rusland
27 JUNI RUSLAND
• Veel Russen zijn bang om hun mening te
uiten omdat de vrijheid van meningsuiting
en godsdienst worden onderdrukt. Bid om
moed en hoop voor Russische gelovigen
die hebben geleden onder de RussischOekraïense oorlog.
• Bid om Gods wijsheid voor ons team in
deze regio in deze moeilijke tijden.

28 JUNI ARMENIË
• Bid voor het zendingsteam dat Dereks
boeken bezorgt. Sinds de oorlog in 2020
heeft zijn materiaal genezing gebracht aan
veel mensen die door trauma zijn getroffen.
• Ons team plant nieuwe evenementen voor
moeders die hun zonen hebben verloren
tijdens deze oorlog (ongeveer 4.000). Bid
dat deze bediening een grote hulp zal zijn

• Bid om Gods leiding en hulp bij nieuwe
videovertalingen. Een van de belangrijkste
werkers die Dereks onderwijs in het Armeens
nasynchroniseert, is ziek omdat zijn stem
ernstig beschadigd is. Bid dat hij volledig zal
herstellen.
• Bid om Gods leiding en hulp bij de nieuwe
videovertalingen. Er staan ook video’s
gepland om te worden vertaald.

29 JUNI OEKRAÏNE
• Bid dat er spoedig vrede in Oekraïne komt,
en dat Gods vrede de harten en geesten
van de gelovigen zal bewaren en bewaken,
zodat ze ‘vredestichters’ kunnen zijn in
deze tijd van oorlog.
• Bid voor het team terwijl ze werken aan de
afronding van ‘Gods levende Woord’. Een
van de redacteuren is ook klaar met het
boek ‘Wees volmaakt! Maar hoe?.
• Bid voor ongelovigen die Dereks materialen
ontvangen, dat hun ogen en harten worden
geopend voor God en Zijn redding; en bid
dat gelovigen worden bemoedigd.

Indisch Subcontinent
30 JUNI INDIA
• Een driedaags ‘jeugdleiders-kamp’ werd
gehouden door directeuren Elsie en Danny
voor 25 jeugdleiders. Ze onderwezen
over roeping in de bediening, geestelijke
strijd, de vrucht en gaven van de Geest en
andere onderwerpen. Elke deelnemer werd
gezegend door het onderwijs. Bid om Gods
bescherming en zalving voor deze jonge
leiders als ze eropuit gaan om hun eigen
generatie te dienen.

Ga voor onderwijs en nieuwsbrieven naar www.derekprince.nl
facebook.com/derekprinceministries
info@derekprince.nl
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