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MAART 2021
Derek Prince heeft ooit gezegd: ‘Als we volledig en onvoorwaardelijk geloof zouden 

hebben in drie aspecten van Gods natuur —Zijn goedheid, Zijn wijsheid en Zijn 

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 keihard nodig hebben. Dank voor uw steun!

1 MAART INTERNATIONAAL
• Bid om genade, wijsheid bemoediging en 

bescherming van God voor de leiding en 

de zendingswerkers van elk DPM-kantoor 

wereldwijd. Zij blijven aan hun doelen 

werken ondanks de pandemie en andere 

uitdagingen. 

Kaukasus & Oost Europa

2 MAART ARMENIË 
• Vazgen, DPM-directeur voor deze regio, 

gaat op reis naar Nagorno Karabach, 

een oorlogsgebied. Bid dat hij en zijn 

team veilige en geslaagde reizen maken: 

ze reiken uit naar vluchtelingen van het 

recente conflict en gebruiken Dereks 

onderwijs waar ze maar kunnen. 

3 MAART AZERBAIJAN
• Bid om een geslaagde vertaling van de 

Romeinen video’s in het Azerbeidzjaans.

• Bid dat dit de gelovigen (in dit Islamitische 

land) helpt sterk in geloof te staan.  

4 MAART OEKRAÏNE
• Bid dat we een nieuwe website zullen 

kunnen produceren en lanceren. De oude 

website is zeven jaar effectief geweest, maar 

een nieuwe is dringend noodzakelijk.

• We danken God voor de Russische versie 

van Derek’s biografie en het biografie audio 

boek. Bid dat dit materiaal veel mensen zal 

bereiken en beïnvloeden. 

• Bid voor Vyacheslav (uitgever en 

medewerker), voor Gods gunst op zijn 

bedrijf en dat hij sterk staat in geloof. Bid 

ook voor een kerk en christelijke vrienden.

GETUIGENIS - ARMENIË
Arman is een beroemde jonge artiest in Armenië, die 

dichtbij de dood was omdat zijn nieren heel slecht 

waren, toen hij De Omwisseling las. Hij werd diep 

aangeraakt, aanvaardde Christus, en werd thuis gedoopt 

in de Heilige Geest. Hij heeft nu een kleine groep in zijn 

studio en onderwijst de mensen over het onderwerp 

van dit boek. Deze boodschap heeft Arman zo diep 

beïnvloed, dat hij schilderijen begon te maken over dat 

thema en een tentoonstelling organiseerde in zijn stad. Hij vertelt iedereen hoe Dereks 

boodschappen zijn leven hebben veranderd, en besloot zijn tienden naar DPM te sturen. 

Hij ondersteunde het drukken van 5.000 exemplaren van de boekjes De Omwisseling, die 

voor het Kerstfeest gratis gedistribueerd zijn in Armenië. 
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Midden-Oosten

5 MAART SYRIË 
• Bid dat God kracht geeft aan de christenen. 

Veel mensen hebben de moed opgegeven 

als gevolg van de 10 jaar durende 

burgeroorlog en de sancties. Sommige 

mensen moeten elk dag uren wachten op 

brood, dus hun wanhoop is heel begrijpelijk. 

• Bid dat zij die DPM vertegenwoordigen, 

bemoediging brengen en Dereks onderwijs 

delen wanneer en waar ze kunnen. 

6 MAART EGYPTE
• Bid dat video’s, boeken en radio-

boodschappen die we dit jaar willen 

produceren, zullen voorzien in de geestelijke 

behoeften van veel mensen, met inbegrip 

van hen die Dereks onderwijs volgen. 

• We werken aan de afronding van 20 radio-

boodschappen over de Opstanding. Bid 

om hulp van de Heer. In april zullen ze bij 

verschillende stations worden uitgezonden: 

bid dat de Heilige Geest ze zal gebruiken om 

harten te veranderen.

7 MAART TURKIJE
•   Bid dat onze Turkse website beter 

toegankelijker wordt voor jonge mensen, en 

populairder wordt, zodat Dereks onderwijs 

op ruimere schaal wordt gezien en gehoord.

8 MAART ISRAËL
• Bid om gunst van de Heer voor het DPM-

team in Israël voor hun contacten met 

mensen daar en wereldwijd, middels hun 

website en sociale media platforms. 

• Bid om wijsheid voor de leiding, die 

antwoord geeft aan hen die naar de 

waarheid zoeken; bid dat velen in Dereks 

onderwijs geïnteresseerd raken. 

Europa

9 MAART ALBANIË
• Bid voor Aurora en Skerdi, die doorgaan 

met het vertalen en proeflezen van Dereks 

boeken in het Albanees. 

• Bid dat er hulp en voorziening komt 

voor het herstelproces hier na een zware 

aardbeving, terwijl veel mensen ook moeten 

omgaan met het virus en met armoede. 

• Bid voor de komende Parlementaire 

verkiezingen en een vredige 

machtsoverdracht in april.

10 MAART FRANKRIJK
• In december heeft Facebook om één of 

andere reden onze pagina moeten afsluiten. 

We hebben veel gedaan op hem weer open 

te krijgen; bid om een positieve uitslag. 

• Bid voor Caroline, die probeert meer volgers 

te krijgen op de sociale media van DPM.

• Bid voor de afronding van de video-

vertalingen in de Pulaar taal in Guinee 

(West Afrika); bid dat dit onderwijs velen zal 

zegenen in dit moslimgebied.

DANKBETUIGING - TURKIJE
• In 2020 zijn zes nieuwe titels vertaald en gedrukt, waaronder Receiving God’s Promises (over het 

ontvangen van Gods beloften) en Koers houden in de storm. 

• Ondanks de economische crisis kopen mensen onze Arabische boeken die de laatste twee jaar 

zijn uitgegeven. 

• Media Impact International (MII) is sinds 2018 onze partner. Zij verzorgen de follow-up van ons 

Facebook publiek op een professionele manier door hun vragen te beantwoorden, mensen tot 

Jezus te leiden, en ze te koppelen aan online discipelschapsgroepen. 
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11 MAART ZWEDEN

• Het werk hier blijft groeien. Bid dat de 10 
nieuwe Zweedse boeken van Derek met 
succes verspreid zullen worden onder 
kerkleiders, bedieningen en boekwinkels.

• Bid om brede waardering van Dereks 
onderwijs, en verlangen om het te delen.

12 MAART BULGARIJE
• Als gevolg van het toenemende 

antisemitisme waar we hier mee te maken 
hebben. zijn we van plan Dereks boek 
Beloofd land uit te geven. Bid dat dit 
onderwijs de gelovigen zal helpen hun 
Joods-christelijke wortels te begrijpen, en 
voor Israël beginnen te bidden.

• Bid ook dat de andere boeken die we uit 
gaan geven de levens van de mensen in 
Bulgarije zullen beïnvloeden.

13 MAART NEDERLAND
• De video-serie ‘De Pijlers’ bereikt 

honderdduizenden mensen op YouTube! Er 
bestaat echte honger naar dit diepgaande 
fundamentele onderwijs. Bid dat zij die het 
ontvangen, worden versterkt en bemoedigd.

• Op 17 maart worden er nationale 
verkiezingen gehouden. Bid om wijsheid 
voor nieuwe leiders en een goede regering. 

14 MAART WIT-RUSLAND
• Bid om wijsheid en creativiteit voor ons team 

bij het gebruiken van Dereks materialen en 
dat de projecten, die gepland staan voor 
2021, afgerond zullen worden en een sterk 
fundament van geloof leggen bij de mensen.

• Bid om een geestelijk ontwaken in ons land; 
bid dat de christenen de vreugde ontdekken 
van het delen van het Evangelie en van het 
tonen van Gods liefde aan de mensen op een 
praktische manier. 

15 MAART DUITSLAND
• Bid om partners, die met ons samenwerken 

om Dereks onderwijs te delen. 

• We willen graag sterke relaties ontwikkelen 
met nieuwe contacten en donors, zodat 
we ons enthousiasme over het werk 
wat we doen kunnen overbrengen. Bid 
daarom dat we effectief zullen zijn in onze 

communicatie. 

16 MAART HONGARIJE

• Ondanks de moeilijke omstandigheden 

blijft de vraag naar Dereks boeken groeien, 

en zelfs veel jonge mensen hebben zijn 

materialen ontdekt. Bid dat zij er sterk 

door beïnvloed worden, en bemoediging 

ontvangen. 

• Bid om eenheid onder de gelovigen en een 

honger naar de waarheden van God, om 

Zijn stem te horen en te wandelen in zijn 

roeping. Er is verdeeldheid in ons land en 

ook in de Kerk. Er is materialisme, valse 

profetieën, angst voor de toekomst enz. 

We verlangen er naar dat de Heer ons Zijn 

wijsheid en bemoediging geeft. 

17 MAART TSJECHIË
• Bid dat mensen die kunnen vertalen, 

redigeren en omgaan met sociale media, 

zich bij ons team gaan voegen, om meer 

mensen te bereiken met Dereks onderwijs. 

• Bid voor de aanstaande 

Parlementsverkiezingen. Bid dat de 

verkondiging van het Evangelie in het 

openbaar zal blijven. Bid dat de Kerk het 

Evangelie blijft prediken in plaats van 

politieke standpunten. 

18 MAART VERENIGD KONINKRIJK
• Er wordt een nieuwe online cursus 

ontwikkeld over aanbidding en het horen 

van Gods stem. Bid voor alle betrokkenen, 

dat deze cursus in mei beschikbaar komt.

• Onze online versie van de 

Fundamentencursus was verschillende 

maanden niet beschikbaar, als gevolg 

van technische problemen. Bid dat het 

herstelproces vlot verloopt.
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19 MAART MACEDONIË 
• Bid om zalving en wijsheid voor Katerina, 

die doorgaat met het vertalen van nieuwe 

boeken die we dit jaar willen uitgeven. 

• Bid voor een frisse beweging van Gods 

Geest, meer openheid voor het Evangelie en 

eenheid onder christelijke leiders. 

20 MAART KROATIË
• Bid om een geslaagde promotie van Dereks 

materialen op sociale netwerken in 2021. 

• We zijn een video aan het ondertitelen 

waarop Derek en Ruth bidden voor de 

zieken. Bid dat het een grote zegen zal zijn 

en veel mensen genezing ontvangen.

Azië/Oceanië

21 MAART AUSTRALIË
• We prijzen God voor de meer dan 2.800 

nieuwe contacten die het resultaat zijn 

van onze reclamecampagne op sociale 

media. Bid dat deze contacten blijvend zijn 

en geestelijk groeien doordat ze Dereks 

onderwijsmateriaal gebruiken. 

22 MAART CHINA

• Ons China-team monitort de ontwikkelingen 

in China. Hierdoor weten we  dat 2021 een 

zwaar jaar zal zijn voor de gelovigen. De  

regering zal haar optreden tegen alle religies, 

(dus ook christenen) intensiveren. Bid om 

bescherming voor onze sleutelpersonen 

binnen China, die zorgen voor het drukken en 

verspreiden van Dereks materialen.

23 MAART VIETNAM
• Bid dat nog veel meer mensen onze 

Vietnamese website leren kennen (https://

vi.dpmvietnam.org/) en gebruik maken van 

de vele gratis hulpbronnen. 

• Dereks boeken zijn verspreid in een 

rehabilitatiekliniek voor drugsverslaafden in 

DANKBETUIGING - KROATIË
Onlangs vertelde een vader uit een stad in de buurt ons 

over zijn rebelse zoon. Hij besloot verschillende boeken 

van Derek te kopen om aan hem te geven. Na een aantal 

maanden nam hij weer contact met ons op en getuigde dat 

hij een positieve verandering zag in het leven van zijn zoon! 

Deze vader waardeerde Dereks onderwijs heel erg. 

ZENDINGSVERSLAG - CHINA
Het China-team voelt zich bevoorrecht om het volk van God in 

China te mogen dienen. Duizenden en duizenden gelovigen worden 

geholpen, en velen laten ons weten dat Dereks onderwijs een groot 

verschil maakt. Dit is hier een voorbeeld van: 

*Ik verlang ernaar dat de Heilige Geest mij leidt om te leven in de 

waarheid, om meer    bijbels onderwijs te bestuderen, en een leven 

te leiden dat God verheerlijkt en voor  anderen tot zegen is. Dereks 

boeken zijn heel waardevol. Moge God uw bediening zegenen, en 

door uw werk meer en meer van Zijn discipelen toerusten.
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het noorden van Vietnam. Bid dat velen in de 

boeken zullen lezen en krachtig aangeraakt 

worden door de Heilige Geest, gered worden 

en bevrijd van hun verslavingen. 

24 MAART THAILAND

• Het vertaalteam in Chiang Mai werkt aan 23 

boeken in de Thaise en de Laotiaanse taal. 

Bid om hun bescherming en om zalving om 

snel en accuraat te kunnen werken. 

• Bid dat meer mensen Dereks onderwijs 

leren kennen.

Indisch subcontinent 

25 MAART INDIA
• Bid om Gods zalving en bescherming voor 

de Hindi en Tamil vertalers, die werken 

aan de ondertiteling van 30 belangrijke 

boodschappen van Derek, voor ons 

YouTube kanaal. 

• Bid om bescherming, wijsheid en zalving 

voor de directeuren Elsie & Danny en de 

staf; zij werken om vele duizenden mensen 

(het land telt ruim 1,3 miljard inwoners) te 

bereiken met Dereks onderwijs.

26 MAART SRI LANKA 
• Bid om een goede gezondheid en om Gods 

wijsheid en kracht voor onze coördinator 

Bishop Prince en zijn vrouw Jayanthi, die het 

werk in Sri Lanka overzien. 

• Sri Lanka bestaat uit 9 provincies en 25 

districten. Bid om leiding van de Heer en 

voor ‘open deuren’ voor Bishop Prince, zodat 

hij Dereks boeken kan verspreiden.

Amerika

27 MAART CANADA  
• Bid voor wijsheid en duidelijkheid over de 

beste manier om meer mensen te bereiken. 

• Bid dat de Heer ons in contact brengt met 

christelijke leiders die Dereks onderwijs 

graag willen gebruiken en delen. 

28 MAART VERENIGDE STATEN 
/SPAANSE OUTREACH  

• In Saltillo, Mexico, staat een bijbelschool die 

tien nevenvestigingen heeft in verschillende 

steden in Mexico. Dit jaar wordt er een 

college gegeven met onderwijs van Derek 

ZENDINGSVERSLAG - VIETNAM
Na de zware overstromingen zijn twee seminars voor leiders gehouden 

en twee evangelisatiediensten. Er zijn veel boeken van Derek uitgedeeld, 

waaronder De Omwisseling en Fundament van geloof door bijbelstudie. 

Ook zijn vijf mensen van een stam tot bekering gekomen! 

GETUIGENIS
Heel veel dank voor de DPM-boeken; ze hebben mijn kerk en mij erg 

gezegend. Ik vind ze allemaal mooi, speciaal Fundament van geloof door 

bijbelstudie. We gebruiken dit boek als lesboek. Het is prachtig materiaal 

voor het discipelen van gelovigen. Het andere boek wat ik heel mooi vind is 

Van vloek naar zegen. De waarheid in dit boek is een must voor iedereen die 

een gezegend leven wil leiden. Nogmaals, ik ben DPM erg dankbaar. Ik wacht 

op meer boeken. God zegene u. – Pastor D.H., Noord Vietnam. 
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over demonie. 150 studenten hebben zich 

ingeschreven. Bid dat de leraren gezalfd zijn 

door de Heilige Geest, en dat de studenten 

toegerust worden in hun geloof en klaar om 

door de Heer gebruikt te worden.

Afrika

29 MAART MADAGASKAR
• Bid voor Dries en Valerie in Mahajanga. 

Dries gaat door met op en neer te reizen 

langs de kust, waar hij dorpen bezoekt en 

gemeenten sticht. 

• Bid om financiën, zodat we kunnen 

doorgaan met het drukken van Dereks 

boeken  en het reproduceren van Dereks - 

in het Malagasy ingesproken - CD’s, voor 

persoonlijk gebruik en voor het radiowerk.  

30 MAART ZUID-AFRIKA 
• Bid voor de familie van wijlen Ricky van 

der Walt, bij hun verwerking van zijn 

plotselinge verlies. Ze waren bezorgd over 

het zendingswerk wat Ricky was begonnen 

met DPM, en opgelucht toen ze wisten dat 

wij in contact zouden blijven met de leiders 

en voorgangers met wie hij samenwerkte. 

Annetijie, Ricky’s vrouw, ontving een visioen 

om een vrouwengroep te gaan beginnen.

ZENDINGSVERSLAG - INDIA
Afgelopen december was het, als gevolg van de covid-19 beperkingen en het slechte weer, niet 

mogelijk één groot Kerstfeest voor wezen en behoeftige kinderen te vieren. We hebben in elk 

weeshuis een apart Kerstfeest gehouden en in totaal meer dan 800 kinderen ontmoet. Ze hadden 

een geweldige tijd, en de meesten van aanvaardden Jezus als hun Redder. 

GETUIGENIS
Toen ik een tiener was kreeg ik in de kerk onderwijs geschreven door Derek Prince over het onderwerp 

‘Gods liefde’. Vanaf het moment dat ik het las, zag ik dat er een  verandering plaats vond in mijn leven. 

Een aantal weken later kreeg ik van de voorganger verschillende boeken van Derek Prince. Toen ik ze 

las begon mijn leven te veranderen. Derek Prince onderwijst het Woord van God op een eenvoudige 

en praktische manier. Ik spaarde mijn zakgeld op en begon zijn boodschappen te verzamelen. Ik ben 

erg gezegend door Dereks boeken en ik heb een verlangen in mijn hart om al zijn boodschappen te 

verzamelen voor mijn persoonlijke bibliotheek, zodat mijn eigen kinderen gezegend zullen worden.                                                  

• Bid om Gods gunst en zegen voor ons 

gevangeniswerk. We konden twee nieuwe 

gevangenissen voorzien van Dereks 

onderwijs. Twee gevangenen belden ons op 

om ons te bedanken en te vertellen hoeveel 

het voor hen had betekend om dit materiaal 

door te werken. Velen zijn erdoor beïnvloed 

en onderwijzen andere gevangenen. 

• Bid om een toename van verkoop en giften 

in deze moeilijke economische situatie, en 

om Gods genade tijdens de periodes van 

stroomstoringe (soms twee keer per dag).

• Bid om Gods bescherming voor ons team, 

want de aantallen COVID-geïnfecteerden 

en overledenen nemen toe. Bid voor 

diegenen die met het OV moeten reizen.

31 MAART OOST AFRIKA
• We zien enorme belangstelling voor onze 

bijbelschool sinds we het onderwijs weer 

hebben opgepakt. Bid dat God onze 

leraren zalving en bekwaamheid schenkt 

om effectief te zijn, zodat levens kunnen 

worden veranderd. Onze focus ligt op 

onderwijs van de Pijlers,, bevrijding en het 

verbreken van vloeken.

• Voor Rwanda, Burundi en Soedan gelden 

restricties. Maar we kunnen hen nog steeds 

bereiken door lessen te sturen middels ons 

WhatsApp leslokaal. 



8

APRIL 
Derek Prince God begint en Hij maakt af. Hij is de Alpha en de Omega, de Eerste en de 

Laatste, het Begin en het Einde (zie Openbaring 1:8). God begint nooit aan iets wat Hij niet tot een 

goed einde brengt. Hij hoeft nooit in het midden te stoppen en zeggen: ‘Nu weet Ik echt niet hoe 

het verder moet’. Zulke woorden komen niet voor in het woordenboek van God. 

1 APRIL INTERNATIONAAL
• Bid om een groeiend aantal gebruikers van 

onze sociale media platforms waar Dereks 

onderwijs wordt gedeeld. We streven ernaar 

steeds meer mensen wereldwijd te bereiken 

en willen speciaal graag in contact komen 

met de jongere generatie die in deze roerige 

dagen zoekt naar bestemming en waarheid 

in hun leven. 

Azië/Oceanië

2 APRIL INDONESIË
• Bid dat de Indonesische website een grotere 

bekendheid krijgt en meer bezocht wordt, 

zodat veel mensen gebruik zullen gaan 

maken van onze enorme hoeveelheid gratis 

Bahasa Indonesia hulpbronnen.

3 APRIL SALOMONSEILANDEN

• We gaan op bezoek bij verschillende kerken 

op de eilanden, om DPM te promoten en uit 

te breiden. Bid om een positieve respons en 

om veel meer contacten voor het werk. 

• Bid dat de nieuwe contacten gebruik 

willen maken van het gratis materiaal dat 

verkrijgbaar is op de website. 

4 APRIL CAMBODJA

• Bid om Gods bescherming voor het team 

dat blijft samenwerken met onze partner 

One-2-One Medical tijdens de Covid-19 

crisis. Ze helpen in medische klinieken en  

brengen voedselpakketten bij behoeftigen.

• Bid om bescherming voor degenen die 

uitreiken naar Chinese gevangenen en 

naar jeugd. Bid dat zij die gratis boekjes 

ontvangen en het Evangelie horen, gered 

worden. 

5 APRIL NEPAL

• Bid om Gods bescherming en zalving voor 

directeur Gopaljee, zijn vrouw Ganga, en de 

DPM-boekdistributeurs, die werken aan het 

verspreiden van Dereks materiaal. 

• Bid dat veel mensen de DPM boeken kopen 

en toegerust en bemoedigd worden.

• Dereks boek Applying the Blood (over het 

toepassen van het bloed van Jezus) is nu  

verkrijgbaar. Bid dat het op ruime schaal 

verspreid zal worden en gebruikt wordt om 

veel gelovigen tot een nieuw inzicht over dit 

onderwerp te brengen.

6 APRIL CHINA

• Nog niet lang geleden zijn in een periode 

van 15 dagen 32.000 mensen online 

bereikt met Dereks Chinese materiaal, niet 

alleen in China, maar ook in 60 andere 

landen! De pandemie veroorzaakt nog 

steeds lockdowns binnen en buiten China: 

bid dat nog veel meer mensen Dereks 

onderwijs online vinden, tot Christus 

komen en opgebouwd worden in geloof. 

7 APRIL FILIPPIJNEN

• Bid om goede verkoop van materiaal, 

middels de Nationale Boekwinkels en onze 

lokale vertegenwoordigers, Praise Inc. 
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ZENDINGSVERSLAG - FILIPPIJNEN 
Dereks video-onderwijs over bevrijding was verstuurd naar een 

vrouw die leed aan depressie, en ook familieproblemen had. 

Nadat ze de video twee keer had gezien,  Bid om veel meer van 

zulke getuigenissen! 

• Bid voor John en Johnny die nieuwe 

mogelijkheden onderzoeken om Dereks 

onderwijs te verspreiden in  de Filippijnen, 

met gebruik van verschillende media.

8 APRIL NIEUW-ZEELAND

• Enkele voorgangers, bijbelscholen en  

kerken hebben een selectie van Dereks 

materiaal als gift ontvangen. Bid dat ze 

positief reageren op het materiaal en vragen 

naar meer.

9 APRIL LAOS

• 23 boeken van Derek worden vertaald in het 

Laotiaans. Bid om Gods bescherming en 

zalving voor de betrokken vertalers. 

Europa 

10 APRIL SLOWAKIJE
• Bid dat veel christenen Dereks onderwijs in 

de onze taal zullen vinden en gebruiken. 

• Veel families hebben geliefden en hun werk 

verloren tijdens deze pandemie, en kampen 

met financiële en emotionele problemen. 

De kerken zijn gesloten: laten we daarom 

bidden dat Dereks onderwijs de gelovigen 

zal toerusten en bekrachtigen om meer 

liefde en compassie te betonen aan hen die 

behoeftig en verwond zijn. 

• Bid dat het Lichaam van Christus zout en 

licht zal zijn naar ongelovigen toe in deze 

moeilijke tijden, terwijl ze ook verbonden en 

dienstbaar zijn ten opzichte van elkaar.

11 APRIL VERENIGD KONINKRIJK
• In het hele Verenigd Koninkrijk hebben 

gevangenispastors en gedetineerden onze 

nieuwe ‘Inside Outreach’ catalogus met 

gratis hulpbronnen ontvangen. Bid dat velen 

reageren en de Heer door het onderwijs zal 

spreken tot de harten van de gevangenen. 

12 APRIL SLOVENIË

• Het boek Life-Changing Spiritual Power 

wordt volgens schema uitgegeven. Bid dat 

het vertalen en proeflezen goed verloopt.

• Bid dat de Heer meer werkers zal uitzenden 

in Zijn oogst hier, en dat meer vrijwilligers 

ons team komen versterken om mee te 

helpen Dereks onderwijs te verspreiden.

• Bid dat veel christelijke bedieningen en 

gemeenten Dereks materialen zullen  

ontdekken en er hun voordeel mee doen.

13 APRIL ZWITSERLAND

• Bid dat directeur Ruedi contact krijgt met 

andere christelijke leiders, die Dereks 

onderwijs willen gebruiken en mee willen 

helpen het met anderen te delen. 

• Bid om meer supporters, zodat DPM kan 

uitbreiden in dit gebied. 

14 APRIL ROEMENIË

• We zijn nu bezig met het vertalen van de 

radio-uitzendingen van ‘De erfenis van 

Derek Prince’ in het Roemeens, en nemen 

ze dan op in een professionele studio. Tot 

nu toe zijn er 75 episodes beschikbaar! 
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Bid dat dit project ongehinderd door zal 

gaan en dat de Roemeense christenen 

aangeraakt en gezegend zullen worden.

15 APRIL FRANKRIJK

• Bid dat DPM hier in contact komt met 

nieuwe vrienden en supporters die willen 

helpen, bidden of geven, zodat we in 2021 

groei en toenemende voorziening ervaren.

• We hebben een nieuw boek uitgegeven, 

gebaseerd op Dereks onderwijs in Ik zal 

alles schudden. De profetische focus in dit 

boek sluit goed aan bij onze tijd. Bid dat het 

wordt gebruikt om de Kerk wakker te maken. 

• Bid dat we als klein team zullen weten hoe 

we de Franse Kerk het best kunnen dienen; 

bid voor verfrissing en motivatie. 

16 APRIL SERVIË

• Door de pandemie en gesloten kerken wordt 

het geloof van veel christenen op de proef 

gesteld. Bid dat Dereks onderwijs geloof 

versterkt en hoop opwekt in hun harten. 

• Bid om openheid bij de kerkleiders als we 

Dereks onderwijs bij hen introduceren.

• Bid dat diegenen van wie het geloof verkild 

is, terugkeren naar de Heer en op de één 

of andere manier in aanraking komen met 

Dereks onderwijs en vernieuwd worden. 

17 APRIL NOORWEGEN

• Bid om wijsheid en leiding van de Heer voor 

het Noorse bestuur als ze samen komen 

om te bidden voor de noden, en Zijn leiding 

zoeken voor de komende tijd. 

• Bid voor de partners en vrienden van DPM 

in ons land en voor hun geliefden; bid dat 

ze sterk en gezond blijven tijdens deze 

pandemie.

18 APRIL POLEN

• Bid om Gods wijsheid en voorziening 

voor de directeuren Marek en Agnieszka 

en  hun medewerkers, zodat ze krachtige 

instrumenten zijn in de handen van God, 

om veel mensen te bereiken. 

DANKBETUIGING - ANGOLA/ZAMBIA
    Ricky van der Walt, die afgelopen december naar de Heer ging, werd 

heel erg gewaardeerd vanwege zijn dienst aan voorgangers en leiders 

in het noordwesten van Zambia bij de grens met Congo, maar hij 

bereikte ook leiders in naburige landen met Dereks materiaal. Een 

voorganger, die de zendingsreizen van Ricky organiseerde, schreef 

de vrouw van Ricky een brief die zo’n mooi getuigenis was van zijn 

leven en bediening. Hier zijn een paar uittreksels uit zijn ontroerende 

brief.  Groeten met veel verdriet en tranen van uw geestelijke zonen 

en dochters in Zambia. Ricky was een goede vader, die voor ons zorgde, ons versterkte en toerustte. 

Toen ik de boodschap (van zijn overlijden) ontving, heb ik hem doorgegeven aan al onze broeders 

en zusters in Zambia, Angola, Burundi, Rwanda, Namibië, Congo, Mozambique, Botswana en 

Tanzania. De telefoontjes die we ontvangen laten zien dat alle mensen het zo gevoeld hebben, ze 

huilen en denken aan het werk van God dat Rev. Ricky deed: hij bracht massa’s verloren zielen tot 

Christus en rustte de kerkleiders toe. De Full Gospel Assemblies of God Fellowship Churches in 

Zambia hebben drie dagen rouw afgekondigd over onze geestelijke vader Rev. Ricky. Bisschop Dido 

van de Full Gospel Assemblies of God in Angola zegt dat hij de provinciale opzichters en de district-

voorgangers heeft gezegd te rouwen in hun gebieden. Elke kerk zal rouwen. Moge de Heilige Geest u 

troosten. Wij zijn één in de Geest en bidden voor u. Pastor Antonio en Edith Kakoma
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• Bid dat de christelijke leiders in Polen 

Dereks onderwijs gaan gebruiken. 

• Bid om nieuwe bekwame medewerkers voor 

al de lopende boekprojecten; bid ook om de 

benodigde financiën. 

Afrika

19 APRIL ZIMBABWE
• Pastor Stemmet wil graag meer 

zendingswerk doen in verschillende 

Afrikaanse landen. In het bijzonder wil hij 

graag terug naar Zimbabwe en Zambia, om 

daar voorgangers te bezoeken. Bid om de 

juiste tijd, en om de benodigde financiën.

• Er wordt gewerkt aan de Shona vertaling van 

‘Het kruis je kunt er niet omheen’. Bid om 

Gods zalving en kracht voor onze vertaler. 

• Bid om de juiste mensen om te helpen met 

de verspreiding van dit boek; bid dat het 

breed gewaardeerd wordt en het geloof van 

veel mensen opbouwt.

20 APRIL KENIA

• Twee voormalige gedetineerden die een 

presidentieel pardon ontvingen, hebben 

gevraagd als vrijwilligers te mogen helpen bij 

ons gevangeniswerk. Vorig jaar hebben ze 

bijbels en Dereks boeken gekregen. Bid dat  

God ons onderscheidingsvermogen geeft 

hierover, en zo ja, dat God hen machtig zal 

gebruiken om te getuigen en te vertellen wat 

God in hun levens heeft gedaan.

21 APRIL OOST AFRIKA

• Bid dat er een doorbraak komt in het 

officieel registreren van DPM in Tanzania, 

en ook in Oeganda, waar we werken aan 

een verbetering van de registratie. 

• Bid dat God de pandemie een halt toeroept, 

zodat ons team meer effectief kan zijn in 

het bereiken van landen in Oost Afrika zoals 

Burundi en Congo, waarvan de grenzen 

weer gesloten zijn. 

• Bid dat de Heer ons wijsheid en gunst geeft 

bij het verspreiden van materiaal en het 

bedienen van mensen in Kenia, Oeganda, 

Tanzania en Rwanda.

22 APRIL ZUID-AFRIKA

• Bid dat het redigeren en drukken van vier 

nieuw boeken in het Afrikaans geslaagd 

verloopt, o.a. Zegen of vloek: aan u de keus 

en De kracht van proclamatie. 

• Bid dat nog meer mensen toegang krijgen 

tot Dereks onderwijs, middels radio, TV, de 

app, de site, YouTube en sociale media

• Hope en haar team treffen voorbereidingen 

voor de video bijbelschool, met gebruik van 

Dereks materiaal. Bid om wijsheid en ook 

dat veel studenten bereikt worden. 

23 APRIL ANGOLA/ZAMBIA

• Bid dat we meer voorgangers kunnen 

bereiken met Dereks onderwijs, met digitale 

en sociale media. Wij geloven dat dit de 

meest effectieve en economische manier is. 

ZENDINGSVERSLAG - ZUID-AFRIKA
De zoon van de voorganger - die de Pijlers serie ingesproken heeft 

- is recent overleden. We stuurde zijn vader een kopie van Hope 

Beyond Grief en ander materiaal. Velen die geliefden zijn verloren 

zijn gezegend door dit boek.  



• We zijn van plan de Fundament van geloof  

exemplaren te sturen aan pastors in Angola, 

door middel van zendingswerkers van wie 

we weten dat ze daar naar toe reizen. 

Amerika 

24 APRIL VERENIGDE STATEN/ 
SPAANSE OUTREACH
• Het wordt langzaam maar zeker drukker op 

onze Spaanse website en op Facebook. Bid 

dat God nog veel meer broeders en zusters 

naar de website en de sociale media leidt, en 

dat ze bemoedigd en toegerust worden door 

Dereks boodschappen. 

25 APRIL VERENIGDE STATEN   

• Bid om wijsheid voor ons leiderschap in 

verband met ons toekomstige zendingswerk 

(speciaal voor de bediening onder Spaans 

sprekenden en ons werk op universiteiten en 

onder de jeugd), als de pandemie afneemt 

en er weer zendingsreizen en events kunnen 

worden gehouden.

Midden-Oosten
 

26 APRIL IRAN
• Bid dat het delen van onze audio-opnames 

op sociale media op ruime schaal blijft 

doorgaan. Er is momenteel veel vraag naar 

Dereks boodschappen over de eindtijd.

27 APRIL SYRIË

• Bid dat onze zendingswerkers beschermd 

zijn tegen Covid-19; het is hier wijd verspreid, 

terwijl de gezondheidsdienst tekort schiet.

• Bid voor meer schoolleraren. Velen zijn 

geëmigreerd of vertrokken als gevolg 

van overvolle klaslokalen en zware 

arbeidsomstandigheden. Dit is in het 

bijzonder moeilijk voor kinderen en jongeren.

28 APRIL EGYPTE/PERZISCHE GOLF

• Het ‘Woord uit het Woord’ video-project is 

nu drie jaar bezig. Bid om de leiding van de 

Heer voor de beste manier om het grootste 

aantal jonge mensen te bereiken. 

• In 2020 hebben we zes nieuwe titels in het 

Arabisch vertaald en gedrukt. Bid dat deze 

boeken velen bereiken die er behoefte aan 

hebben, en dat ze door de Heer gebruikt 

worden om hun levens te veranderen. 

• Bid dat deuren geopend worden om boeken 

te verspreiden, zeker na de gedeeltelijke 

sluiting van kerken en boekwinkels door 

corona en de zwakke economie.

Rusland & Oost Europa

29 APRIL RUSLAND
• Bid om bemoediging van de Heer voor onze 

vertaler en redacteur die de  vertalingen van 

Koers houden in de storm voorbereiden. 

30 APRIL OEKRAÏNE

• Bid dat de geplande Russische en 

Oekraïense vertalingen geslaagd verlopen: 

bid om goede en betrouwbare vertalers. 

• In 2020 hebben we meer dan 10.000 

exemplaren van Dereks boeken kunnen 

verspreiden! Bid dat dit materiaal en ook 

de herdrukken van de Fundamentenserie 

in het Russisch veel gelovigen zullen 

blijven opwekken tot een sterke christelijke 

levenswandel. 

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

   0251 255044       info@derekprince.nl 
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