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JULI 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.

GETUIGENIS - OEKRAÏNE
“Mijn naam is Taisya en ik ben 35 jaar. Twee jaar geleden kwam 

ik voor het eerst met de Bijbel in aanraking en ben ik tot geloof 

in God gekomen. Ik ben heel dankbaar voor Derek Prince, leider 

in het geloof, want nu kan ik de Bijbel intensiever bestuderen 

en heb ik een veel helderder kijk op mijn eigen leven en op 

geestelijke problemen. Dereks boeken geven ons duidelijk en 

degelijk onderwijs over hoe we Gods Woord in ons dagelijks 

leven kunnen gebruiken om de vijand van onze zielen effectief 

te weerstaan, en hoe we de kracht die ons is gegeven kunnen 

gebruiken om God te dienen. Uw werk is heel belangrijk in mijn 

leven en de levens van veel andere mensen.” 

1 JULI INTERNATIONAAL
• Door het coronavirus hebben we allemaal 

in de afgelopen maanden problemen 

ervaren. Maar God is trouw gebleven. Bid 

om wijsheid, voorziening en bescherming 

van de Heer voor alle DPM- besturen, 

zendingswerkers, en hun gezinnen. 

Amerika

2 JULI VERENIGDE STATEN/
SPAANSSPREKENDE GEBIEDEN  
• Bid voor iedereen die betrokken is bij het 

beschikbaar maken van het Spaans van 

Dereks gedrukte en audio materiaal.

• Het boek ‘Waar het hart vol van is’ is 

herdrukt in het Spaans. Bid dat het een hulp 

zal zijn voor hen die te kampen hebben met 

het uitspreken van verkeerde dingen over 

hun eigen leven.  

3 JULI CANADA  
• Bid om nieuwe contacten met mensen die 

gebed nodig hebben en/of hulp voor het 

vinden van de DPM-Canada website. 

• Bid dat de lopende relaties met de 

inheemse gemeenschap, bedieningen, 

kerken en personen versterkt worden.

Midden-Oosten

4 JULI EGYPTE/SOEDAN
• Bid dat de studenten die onlangs de 

Discipelschool hebben afgerond, door God 

op gebruikt zullen worden, als ze teruggaan 

naar hun kerken, steden en landen.

• Het project ‘Een woord uit het Woord’ is 

een serie korte audioclips in infographic 

vorm in het Arabisch, voor Facebook en 

YouTube. Bid dat het een succes zal zijn en 

op ruime schaal gebruikt wordt.
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• Bid om voorziening en troost voor de 

gezinnen die hun geliefden en hun inkomen 

zijn kwijtgeraakt door de pandemie.

5 JULI SYRIË
• In de 3.000 jaar geschiedenis, heeft 

het land nooit eerder een burgeroorlog 

meegemaakt. Bid dat God het leven weer 

terugbrengt; bid ook om emotionele en 

fysieke genezing, en om bevrijding van 

geweld, bitterheid en wanhoop.

6 JULI ETHIOPIË
• Bid dat degenen die betrokken zijn bij het 

afronden van Dereks boek ‘De Pijlers’, dit 

snel kunnen realiseren. Het was lange tijd 

uitverkocht en er is veel vraag naar. 

Rusland & Oost Europa

7 JULI OEKRAÏNE
• Ons team heeft meer dan 3.600 

boeken gegeven aan kerken, samen met 

voedselpakketten. Bid dat de Heilige Geest 

door deze giften veel harten zal aanraken. 

• Bid voor hen die werken aan de vertaling 

van nieuwe boeken, en aan het opzetten 

van een audio-bediening in het Russisch 

voor Rusland en Oekraïne!

8 JULI RUSLAND
• De vertaling van Dereks boek ‘Gods levende 

Woord’ is begonnen. Bid dat het drukken 

goed zal verlopen, en dat de boeken zonder 

enig probleem onder de Russische kerken 

verspreid kunnen worden, om verfrissing en 

bemoediging te brengen. 

9 JULI ARMENIË
• Tegelijk met nieuwe video’s zullen er audio-

boeken worden geproduceerd, speciaal 

om meer jonge mensen te bereiken. Bid 

dat God voorziet in de juiste stemmen om 

‘Ontmoeting in Jeruzalem’ op te nemen.  

Europa

10 JULI GRIEKENLAND
• De e-book versie van ‘Zegen of vloek’ wordt 

afgerond. Bid dat zowel christenen als 

zoekenden hier open zullen staan voor dit 

onderwijs en inzicht krijgen in de diepere 

wortels van sommige van hun problemen.  

11 JULI FRANKRIJK
• Er worden enkele video’s ondertiteld in 

het Frans voor publicatie hier en voor de 

Franssprekenden in Afrika. Bid dat velen 

deze video’s zullen bekijken. We willen alle 

video’s die we gemaakt hebben ondertitelen 

en beschikbaar te maken op YouTube. 

• Bid dat het Pular vertaalproject in Afrika 

door blijft gaan, hoewel het werk werd 

belemmerd door de pandemie; bid ook om 

al de financiën die nodig zijn.

12 JULI BULGARIJE
• Bid om Gods kracht, wijsheid en zalving 

voor onze vertaler en redacteur, die 

doorgaan met werken aan het boek ‘De 

komende Opwekking’. 

13 JULI TSJECHIË 
• In de herfst worden er parlementaire- en 

provinciale verkiezingen gehouden. Bid 

dat er Godvrezende leiders zullen worden 

gekozen. Bid ook dat het boek ‘Bidden voor 

de regering’ christenen motiveert trouw te 

bidden voor de nieuwe leiders. 

14 JULI DUITSLAND
• Bid dat deze specifieke nieuwe projecten 

veel mensen zullen bereiken en verder 

helpen:  

- ‘Schatten uit het Woord’ (korte 

boodschappen)- Dereks conferenties 

-Blog van de leiding (over opbouwen van 

relaties) 

• Bid om wijsheid en inspiratie voor andere 

manieren van online werken. 
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GETUIGENISSEN VK
• Een gevangenispredikant schreef: ‘Vaak staan gevangenen 

die in een crisis verkeren open voor gebed, de Bijbel en 

geestelijke materialen. De pandemie maakt dat er nog meer 

in een crisis verkeren. Velen zijn bezorgd over de dood en het 

einde van de wereld. Dereks onderwijs helpt hen antwoorden 

te vinden. Het is heel indrukwekkend hun  honger naar Gods 

Woord te zien en hoe ze de Bijbel toepassen in hun leven. 

Heel erg bedankt voor deze gratis hulpbronnen. 

• Een sponsors schreef: Derek is al meer dan vier jaar voor 

mij een bron van geestelijke groei geweest. Heel veel dank 

voor de gebeden en de proclamaties. Ik ben ze direct 

gaan gebruiken en voelde onmiddellijk verlichting. Ik heb 

ze op mijn harde schijf gezet voor dagelijks gebruik. Deze 

belangrijke erfenis blijft doorgaan dankzij jullie harde werken.

• Sinds het begin van de pandemie heeft één van onze 

sponsors uit Noord-Ierland honderden dozen met gratis 

voedsel bij oudere en eenzame mensen in haar omgeving 

gebracht. Ze deed er ook een exemplaar bij van ‘De 

Omwisseling’. Een andere donateur deelt exemplaren 

uit van ‘Gods plan voor je leven’ als onderdeel van zijn 

evangelisatiewerk middels voetbaltrainingen.  Dit zijn twee 

voorbeelden, maar de lijst wordt steeds langer. Dank God!

15 JULI HONGARIJE
• Eind juli willen we ‘Volkomen veiligheid’ 

publiceren. Bid dat dit boek de ware 

veiligheid en bescherming in Christus 

duidelijk zal maken. 

• Bid dat de bolwerken van angst, zorg en 

depressie bij Gods volk zullen worden 

afgebroken; bid dat meer ongelovigen Jezus 

zullen vinden als hun Heer en Redder.

16 JULI VERENIGD KONINKRIJK
• Binnenkort wordt de online cursus ‘Beloofd 

land’ gelanceerd. Bid voor de laatste 

voorbereidingen; bid ook dat de cursus 

een werktuig zal zijn om mensen in lijn te  

brengen met Gods plan voor Israël. 

• Bid voor de ontwikkeling online cursussen 

om de jongere generatie te bereiken. 

17 JULI ROEMENIË
• Het vertalen van boeken is vertraagd door 

gebrek aan ervaren vertalers. Bid dat de 

Heer ons in contact brengt met bekwame 

vertalers en redacteuren om te helpen bij 

nieuwe boekprojecten.

18 JULI NOORWEGEN
• Bid om de zegen van de Heer op de nieuwe 

mogelijkheden die zich hebben aangediend 

bij kerken. Onlangs zijn twintig pastors 

benaderd om te kijken of zij belangstelling 

hebben voor het nieuwe boek ‘De komende 

Opwekking’, dat hier pas is uitgekomen. 

• Bid voor de groeiende gemeente en de 

leiders in Trondheim, die bestaat uit meest 

jonge mensen, waarvan velen nieuwe 

bekeerlingen zijn. Een Afrikaanse pastor, 

Peter Elunge Ngoh, is hun leider!



5

DANKBETUIGING - THAILAND
• De vertaling in het Thai van onderwijsbrieven en 

proclamatiekaarten is begonnen.

• Een belangrijke medewerker heeft ons geïntroduceerd bij een 

Thais/Singaporees echtpaar in Bangkok, dat van Dereks onderwijs 

houdt. Ze willen graag betrokken raken bij het werk omdat ze 

een grote behoefte zien aan zijn materiaal, en goede connecties 

hebben om bekendheid te kunnen geven aan ons werk.

GETUIGENIS - CHINA
We zijn dankbaar dat in de laatste twee maanden 4.000 USB-sticks 

met Dereks onderwijs in verschillende vorm zijn verspreid, ondanks de 

slowdown door de pandemie. Ook zijn meer dan 100.000 exemplaren 

van Dereks Chinese boeken, waaronder ‘Wonderen en tekenen’ en ‘Gods 

levende Woord’, gegeven aan gelovigen in verschillende regio’s. 

19 JULI MACEDONIË
• Bid om wijsheid en zalving voor onze 

vertaler Katerina, en proeflezer Emilija, 

die werken aan nieuwe boeken in de 

Macedonische taal.

• Bid om een goede prijs voor het drukken, en 

om wijsheid in de verspreiding van boeken. 

Azië/Oceanië 

20 JULI THAILAND
• Bid dat de vertaling van ‘Fundament van 

geloof door bijbelstudie’ goed verloopt. We 

willen het in september klaar hebben. 

21 JULI CHINA
• Het lijkt erop dat de recente propaganda 

in China veel lijkt op die van de Chinese 

Culturele Revolutie onder Mao. Sommigen 

ervaren paniek en depressiviteit. Gevoelens 

van haat ten aanzien van buitenlanders 

worden aangewakkerd. Bid voor de 

emotionele en mentale stabiliteit van de 

Chinese gelovigen; Het Chinese team gaat 

door met het uitreiken van Dereks onderwijs.

22 JULI VIETNAM
• De Kerk in dit communistische land groeit, 

en een voorganger die we kennen is van 

plan te verhuizen naar een groter gebouw. 

Maar dit staat in een ander district en valt 

onder een Boeddhistische organisatie. In 

feite is dit een prachtige gelegenheid het 

Evangelie en Dereks onderwijs te delen. 

Bid om veiligheid en om financiën voor de 

renovatie; bid dat de kerkleden bereid zijn 

naar de nieuwe locatie te reizen. Bid ook 

om door God geleide ontmoetingen en 

nieuwe vrienden.

• Bid om Gods bescherming en wijsheid 

voor onze beide vertaalteams en hun 

gezinnen.

23 JULI NIEUW-ZEELAND
• Na een Facebook-campagne was er 

enorm veel belangstelling voor Dereks 

onderwijs en het werk van DPM. Bid dat 

de belangstelling blijft toenemen en dat 

diegenen die contact hebben opgenomen 

om meer van Dereks boodschappen te 

ontvangen, hierdoor gezegend worden en 

het doorvertellen in hun netwerk. 
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GETUIGENISSEN - ZUID-AFRIKA
Hope Ramaphosa, al jaren bevriend met ons werk, heeft een Bijbelschool, 

en geeft door middel van seminars les aan leiders, en ook aan jonge 

mensen. Ze heeft een opvallend getuigenis over Dereks onderwijs: Ik 

hoorde ‘Final Judgement’ (over het eindoordeel) van Derek Prince. Die 

boodschap zette mijn leven op zijn kop en ik heb mezelf opnieuw toegewijd 

aan het volgen van Christus. Dat leidde tot de oprichting van Seed op 

Hope Ministry op de radio, en tot een bediening onder de schooljeugd, 

met ondersteuning van de plaatselijke Onderwijsraad. Ik zou een heel boek 

kunnen schrijven over de invloed van Derek op mijn leven. Ik zou een heel 

boek kunnen schrijven over de invloed van Derek op mijn leven. 

GETUIGENIS - VIETNAM
Ik ben rijk gezegend door Fundament van geloof door bijbelstudie. 

Voor ik deze studie  volgde was ik heel verlegen wat betreft het delen 

van Gods Woord, maar deze cursus heeft me moed gegeven krachtig 

te zijn, uit mijn comfortzone te komen, naar verschillende plaatsen 

te gaan om het Goede Nieuws te delen, en andere mensen te helpen 

het Woord van God te begrijpen. Ik ga nu vaak naar de dorpen om het 

Evangelie te prediken aan mijn stammen. Wat een geweldige cursus!

gelegenheden voor het delen van Dereks 

onderwijs na de corona crisis. 

• Meer dan 70 procent van de corona 

gevallen hier betrof christenen, en vier 

besmette zendelingen worden vervolgd door 

de regering. Bid alstublieft voor hen; bid dat 

de Heer tussenbeide komt en deze situatie 

oplost. 

Indisch Subcontinent 

27 JULI INDIA
• Er is veel angst onder de bevolking over de 

toekomst, in verband met de coronacrisis. 

Als gevolg van de anti-bekeringswetten is 

voorzichtigheid geboden, maar er hebben 

zich nieuwe gelegenheden aangediend. Bid 

dat de directeuren Elsie en Danny wijsheid 

van God krijgen in deze omstandigheden, 

om uit te reiken met het Evangelie en 

Dereks onderwijs. 

24 JULI AUSTRALIË
• Tijdens de lockdown hebben zowel nieuwe 

als bekende klanten een verscheidenheid 

aan boodschappen van Derek aangeschaft 

in verschillende vorm, vooral boeken. Bid 

dat dit onderwijsmateriaal hen zal helpen 

dichter bij God en Zijn Woord te komen. 

25 JULI FILIPPIJNEN 
• Nadat Joseph ‘Een woord uit het Woord’ 

in het Tagalog had vertaald en opgenomen, 

brandde in april zijn huis af, en ging zijn 

opnameapparatuur verloren. Hij en zijn 

gezin bleven ongedeerd. Bid om voorziening 

van God in dit verlies van zowel apparatuur 

als persoonlijke bezittingen, zodat hij verder 

kan gaan met dit mooie werk. 

26 JULI MYANMAR
• Bid om Gods bescherming en voorziening 

voor de directeur en zijn team in dit 

Boeddhistische land; bid ook om nieuwe 
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GETUIGENISSEN -  
NIEUW-ZEELAND

• Tijdens de lockdown hebben we gratis 

e-books en audio-boodschappen 

beschikbaar gesteld. Ze waren hier en 

in 27 andere landen erg populair. 

• De leider van onze digitale afdeling, 

James, en zijn vrouw Maddy, 

hebben onlangs de Derek Prince 

Video Bijbelschool doorgenomen 

en genoteerd wat ze lazen op onze 

Facebook pagina (https://www.

facebook.com/DPMNZ/). De school 

was heel populair en er waren veel 

getuigenissen:

- ‘Het was een zegen voor mij in contact 

te komen met Derek Prince toen ik mijn 

leven aan de Heer gaf, en ik ben heel blij 

weer contact te hebben en herinnerd te 

worden aan zijn onderwijs.‘

- ‘Dank u dat u dit met ons deelt. Ik heb 

hem lange tijd niet gezien. Ik ga opnieuw 

kijken,  

- ‘Eén van de kijkers deelde dat, nadat 

ze De basis van bevrijding, deel 2, had 

beluisterd, ze zich realiseerde dat haar 

vriendin, die heel ziek was geweest door 

het chronische vermoeidheid syndroom, 

hoogstwaarschijnlijk onder een vloek 

leefde. Haar vriendin keek naar het 

onderwijs en kwam tot het besef dat ze 

inderdaad onder een vloek was. Ze bad 

het gebed om bevrijding en voelt zich nu 

een heel ander mens!

28 JULI SRI LANKA 
• Veel voorgangers en hun gemeenten 

hebben zwaar geleden onder de pandemie, 

door de krimpende economie en het feit 

dat miljoenen kostwinners geen werk meer 

hadden. Bid om Gods voorziening, wijsheid 

en leiding voor de DPM-coördinatoren 

Sam en Olivia, die hulp geven bij geestelijke 

noden, en Dereks materiaal delen. 

Afrika

29 JULI ANGOLA 
• Bid om financiën voor het drukken van 

Portugese titels, waaronder ‘Fundament van 

geloof door bijbelstudie’. 

• Bid om financiën voor de reis en de 

voorzieningen van een medewerker, die naar 

de Angolees/Zambiaanse grens zal gaan, om 

Dereks boeken te geven aan voorgangers. 

30 JULI LESOTHO
• Stephen van DPM, die de plaatselijke 

directeur is van OM, bericht dat veel 

mensen hier geen eten hebben. Hij en 

zijn team werken samen met plaatselijke 

hoofden en sociaal werkers om geld in 

te zamelen voor een voedselprogramma. 

Bid dat dit werk deuren opent voor het 

Evangelie. Bid voor Stephen die kerken 

plant, en het discipelen van mensen door 

middel van Dereks onderwijs.

31 JULI ZUID-AFRIKA 
• Nickson is directeur van Kairos TVkanaal 

van Elev8 TV. Het is kortgeleden gelanceerd 

en krijgt bijzonder veel respons. Nickson 

houdt veel van Dereks onderwijs, dat hij zal 

uitzenden. Er worden dvd’s geüpload op 

een harde schijf die per koerier bij hem zal 

worden bezorgd. Bid voor zijn bediening; 

bid dat de miljoenen in heel Afrika die deze 

uitzendingen ontvangen, beïnvloed worden 

door Dereks boodschappen.
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AUGUSTUS
Derek Prince ‘De sleutel tot geluk is niet dat je je geliefd voelt, maar dat jij iemand hebt om lief 

te hebben. Dat maakt het leven de moeite waard. En er zijn mensen niet ver bij je vandaan, die jouw liefde nodig 

hebben – ook als het mensen zijn die je niet gemakkelijk liefhebt’ Uit: Wezen, weduwen, armen en verdrukten? 

1 AUGUSTUS INTERNATIONAAL
• Blijf bidden voor de staf van alle DPM-

kantoren wereldwijd, dat ze wandelen in 

Gods voorziening, bescherming en wijsheid, 

en in goede gezondheid; bid dat ze Gods 

plannen voor dit jaar kunnen uitvoeren.

Azië/Oceanië 

2 AUGUSTUS FILIPPIJNEN 
• Bid dat veel meer mensen de DPM-website 

zullen bezoeken en gebruik gaan maken van 

de vele gratis hulpbronnen. Bid echter ook 

voor een toename van de boekverkoop. 

• Bid om wijsheid voor het op ruime schaal 

promoten van het werk hier, in het bijzonder 

in digitale vorm. 

3 AUGUSTUS JAPAN
• Een uitgeverij in Tokyo betaalt de vertaling 

en uitgave van Dereks boek ‘De Eindtijd, 

wat gaat er gebeuren?’ Bid om Gods zalving 

voor de vertaler en een vlot drukproces; bid 

dat veel mensen in Japan gezegend worden 

door dit actuele onderwijs.  

4 AUGUSTUS CAMBODJA
• Bid om Gods bescherming en zalving voor 

Chhairith en pastor Vicheat die doorgaan 

met het vertalen van Dereks materiaal in de 

Khmer taal.

5 AUGUSTUS NEPAL
• Bid om Gods bescherming en wijsheid voor 

directeur Gopaljee, zijn vrouw Ganga en de 

DPM-boekdistributeurs. 

ZENDINGSVERSLAG 
CAMBODJA
• Het DPM-team werkte samen met partnerorganisatie One-2-One 

tijdens de pandemie. Ze dienden hun omgeving middels medische 

klinieken die een educatie- en preventieprogramma boden, om te 

helpen de verspreiding van het virus te stoppen.

• Ons team in Cambodja heeft verschillende weken nauw 

samengewerkt met plaatselijke bestuurders, om voedsel te 

brengen naar gemeenschappen die dringend hulp nodig hadden, 

en zelfs naar een paar Boeddhistische pagodes. In één van de 

pagodes heeft onze DPM-zendingsdirecteur openlijk over Jezus 

verteld aan de monniken en een groep van 150 mensen. Het delen 

van het Evangelie met Boeddhistische monniken, bestuurders en 

gewone mensen, is een wonder dat alleen mogelijk gemaakt kon 

worden door God. Alle lof aan Hem!
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• Bid dat er veel meer nieuwe open deuren 

komen om het Evangelie en Dereks 

onderwijs te delen na de coronacrisis.

6 AUGUSTUS SINGAPORE
• Er vond er een enorme uitbraak onder 

gastarbeiders plaats, waardoor Singapore 

weer meer op slot ging. Het DPM-team 

heeft vanuit huis het contact met de 

supporters voortgezet. Bid voor hen nu ze 

zo goed mogelijk doorgaan met het werk.

7 AUGUSTUS THAILAND
• Bid om Gods wijsheid bij het vaststellen van 

de verdere doelen en strategieën. 

• Bid om meer deskundige vertalers, zodat 

hun werk sneller en met zelfvertrouwen 

kan worden afgerond; bid ook om eenheid 

tussen de huidige vertalers en werkers.

8 AUGUSTUS AUSTRALIË
• Bid om de juiste contacten voor het 

lopende werk in gevangenissen, onder de 

inheemse bevolking en in Papoea Nieuw 

Guinea, zodat het werk kan groeien en meer 

mensen met bereikt kunnen worden.

Europa

9 AUGUSTUS NOORWEGEN
• De Heer heeft de deur geopend naar 

de Sami bevolking in het noorden van 

Noorwegen, en er zijn proclamatiekaarten 

verstuurd naar zo’n 100 contactpersonen. 

Bid dat ze tot Jezus komen en bevrijd 

worden van boze geesten en valse leringen. 

• Bid dat we meer gelegenheden krijgt voor 

delen van Dereks onderwijs; bid ook om 

wijsheid en bekwaamheid om nieuwe 

uitdagingen tegemoet te treden. 

10 AUGUSTUS KROATIË
• Bijna twintig jaar lang heeft DPM-Kroatië 

Dereks onderwijs geproduceerd en 

verspreid. Bid dat God veel nieuwe deuren 

zal openen om zijn materialen te delen.

• Bid dat het boek ‘Toetsing van wonderen 

en tekenen’ de gelovigen zal leren geestelijk 

onderscheidingsvermogen uit te oefenen 

wat betreft de waarheden van Gods Woord.    

11 AUGUSTUS WIT-RUSLAND
• De moeilijke tijd die werd veroorzaakt 

door de pandemie heeft grote invloed 

gehad op onze kerken. Sommige bekende 

voorgangers, waaronder goede vrienden 

van ons, hebben geleden onder het 

virus. Bid om genezing, bemoediging, en 

bescherming voor hen en hun gemeenten. 

• Bid om leiding van God voor de toekomst 

van het werk en bid dat Zijn volk bemoedigd 

wordt en naar anderen kan uitreiken. 

12 AUGUSTUS VERENIGD KONINKRIJK
• De lockdown heeft de gevangenen nog meer 

beperkt. Bid dat zij die Dereks materialen 

hebben ontvangen bemoedigd worden en de 

tijd gebruiken om dichter bij God te komen. 

GETUIGENIS - NEPAL
Dank u dat u boeken van Derek Prince uitgeeft. Een medevoorganger bezat er 

verscheidene, en ik heb de volgende van hem geleend:  Vasten, Zij zullen boze 

geesten uitdrijven, Fundament van geloof door bijbelstudie en Van vloek naar 

zegen, en ik heb ze allemaal gelezen. Ik onderwijs onze mensen nu vanuit deze 

boeken, en ik vertel andere christenen hoezeer we deze geweldige geestelijke 

waarheden missen. Mijn vriend zei tegen me dat hij zal voorzien in meer boeken, 

zodat ik de mensen kan onderwijzen.                                                                      – 
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• Er is een app ontwikkeld waarmee Dereks 

onderwijs voor meer mensen toegankelijk 

wordt. Bid dat velen het zullen gebruiken 

13 AUGUSTUS NEDERLAND
• Dit kantoor leidt het redigeren en 

ondertitelen van Dereks video-onderwijs in 

verschillende talen. Bid dat er deskundige 

vertalers beschikbaar zijn, en  dat het werk 

aan nog eens 30 boodschappen met 

succes afgerond zal worden. 

• Bid om wijsheid wat betreft de volgende 

projecten om ons op te richten, die het 

best tegemoet komen aan de geestelijke 

behoeften van de mensen in dit land .

14 AUGUSTUS SLOWAKIJE
• Bid om een dieper besef van de waarde van 

Dereks onderwijs, speciaal bij de kerkleiders, 

zodat ze het willen gebruiken om hun 

gemeenten te onderwijzen.

• Bid voor het succesvol proeflezen van het 

boek ‘Geestelijke strijd in de eindtijd’.

15 AUGUSTUS FRANKRIJK
• Blijf bidden voor Catherine die de Bijbel 

correspondentiecursus overziet en nog 

meer taken heeft; voor Caroline, die de 

sociale media verzorgt; en voor Rodney die 

werkt aan de dagelijkse overdenkingen en 

de e-mails behandelt.

• Er zijn nu dagelijkse overdenkingen. Bid 

dat meer mensen zich inschrijven om ze te 

ontvangen en bemoedigd te worden.

16 AUGUSTUS SERVIË
• Veel Servische gelovigen hebben de moed 

verloren om in het land te blijven, door de 

slechte politieke en economische situatie. 

Bid dat, in plaats van te vertrekken en zo de 

plaatselijke kerken te verzwakken, Dereks 

onderwijs hen zal aanmoedigen te blijven 

en te vertrouwen op Gods beloften. 

• Bid om nieuwe partners in Servië die 

kunnen helpen meer mensen te bereiken. 

17 AUGUSTUS ALBANIË
• Bid dat het werk aan de nieuwe boeken 

geslaagd verloopt. 

• Bid dat God zal voorzien in meer 

medewerkers, vrijwilligers en partners, 

samen met nieuwe mogelijkheden Dereks 

onderwijs te verspreiden in Albanië. 

• Bid dat meer voorgangers het boek ‘Life-

Changing Spiritual Power’ zullen ontvangen 

en erdoor gezegend worden; bid dat ze het 

zullen gebruiken om te helpen groeien. 

Amerika

18 AUGUSTUS VERENIGDE STATEN/
SPAANSSPREKENDE GEBIEDEN
• Bid om bemoediging en wijsheid voor 

het team in Peru, dat doorgaat met het 

vertalen van radioprogramma’s. Deze 

boodschappen zullen helpend zijn bij 

het begeleiden en toerusten van nieuwe 

gelovigen, en ook van voorgangers en 

ZENDINGSVERSLAG - WIT-RUSLAND
Voor de pandemie hielden we maandelijkse bijeenkomsten 

in dorpen bij de grens, en we zagen vrucht op het werk. Nu wil 

een groep mensen samenkomsten gaan houden, als een kleine 

gemeente! We danken God dat Hij in hun harten werkt, met hulp 

van Dereks onderwijs. We willen graag dat het motto van het werk: 

‘Bereik de onbereikten, onderwijs hen die geen onderwijs hebben 

ontvangen’ altijd realiteit zal zijn in ons werk. 
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andere leiders in Peru en omstreken.

• Bid om meer bekendheid en gebruik van de 

Spaanse website, app en  sociale media.

19 AUGUSTUS VERENIGDE STATEN   
• Bid om voortdurende voorziening van de 

Heer, om groei van het gevangeniswerk 

en om Zijn zegen voor de honderden 

gedetineerden die elke maand op verzoek 

materiaal van Derek ontvangen.

• Bid dat zij die Dereks boeken hebben, 

contact houden met het werk nadat ze zijn 

vrijgelaten, en dat ze een sterke wandel met 

de Heer blijven houden in het werk. 

Afrika

20 AUGUSTUS ZUID-AFRIKA
• Pastor Stemmet is naar de Noord- en de 

Westkaap gereisd. In Kaapstad kon hij 

boeken in het Afrikaans achterlaten. De 

mensen in deze gebieden horen niet vaak 

een voorganger prediken, want de stadjes 

zijn klein, en ze kunnen geen voorganger 

ondersteunen. Bid om Gods leiding voor 

pastor Stemmet voor waar hij vervolgens 

naar toe zal gaan, en bid ook om de 

nodige financiën. Bid dat zij die materiaal 

hebben ontvangen erdoor verfrist worden, 

en het zullen delen met anderen.

• Er is geld binnengekomen om door te 

kunnen gaan met het ‘mega voice solar 

player project’. Bid dat de 400 uren 

onderwijs van Derek die er op staan, 

effectief gebruikt zullen worden om 

leiders en ook bijbelschoolstudenten te 

discipelen, die het dan zullen gebruiken. 

21 AUGUSTUS MADAGASKAR
• Zendeling Dries bericht dat Dereks 

boek ‘Jezus’ laatste bevel’ is vertaald en 

ingesproken in het Malagasy. Het wordt 

nu op veel SD-kaarten geplaatst. Bid om 

veiligheid als ze op reis zijn en Dereks 

onderwijs in het Malagasy verspreiden. 

Dries en zijn team gaan door met reizen 

langs de kust en op binnenlandse rivieren, 

om de mensen in de vele dorpen te 

bereiken. Bid ook om financiën.

22 AUGUSTUS OOST AFRIKA
• Onze lokale vertegenwoordigers blijven 

doorgaan met het overzien van het 

groeiende zendingswerk in dit gebied – 

Kenia, Oeganda, Tanzania, Burundi en 

Rwanda. Bid om leiding en voorziening 

van de Heer en om nieuwe belangrijke 

contacten, opdat Dereks materiaal meer 

kerken en personen zal bereiken die solide 

bijbelonderwijs nodig hebben.

23 AUGUSTUS MOZAMBIQUE
• De uitgevers van ‘Jeugd met een Opdracht’ 

hadden het drukken van 3.220 exemplaren 

van de Portugese ‘Fundament van geloof 

door bijbelstudie’ vlak voor de lockdown 

door de pandemie afgerond. Bid om een 

veilige verspreiding van de boeken naar 

andere bedieningen. Iris Ministries vertelde 

ons dat ze heel dankbaar zijn voor de 

boeken, omdat er bijna geen christelijke 

boeken zijn in Mozambique .

• Er zijn 20 andere Portugese titels klaar om 

gedrukt te worden. Bid om de financiën die 

nodig zijn voor dit project.

24 AUGUSTUS ZAMBIA
• ZNBC Radio zond Dereks onderwijs uit. 

Sindsdien is hij verhuisd naar Lusaka. We 

hebben hem benaderd om te vragen of 

hij Dereks onderwijs ook vandaaruit wil 

uitzenden. Bid dat Dereks programma weer 

kan worden uitgestuurd in Zambia 

• Onze medewerker Ricky van der Walt hoopt 

weer naar Zambia te reizen, waar hij Dereks 

boeken en dvd’s zal verspreiden, die daarna 

doorgegeven worden aan voorgangers uit 

Zambia, Angola en Congo. Bid om Gods 

timing voor zijn reis, en om financiën. 



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

   0251 255044       info@derekprince.nl 

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

25 AUGUSTUS BOTSWANA
• Ina werkt aan ‘Life-Changing Spiritual 

Power’ (een compilatie van 6 boeken) 

in het Xhosa en zal dan de eindredactie 

verzorgen van het Tshwane boek. Bid voor 

haar in deze uitdagende taak.  

Midden-Oosten

26 AUGUSTUS PERZISCHE GOLF REGIO
• Bid dat steeds meer mensen in dit gebied 

bereikt worden met het Evangelie, door 

middel van het internet en sociale media.

27 AUGUSTUS ISRAËL
• Bid om gunst en zalving van de Heer voor 

het team in Israël; zij produceren meer 

materiaal van Derek en hebben contact met 

veel mensen, online en  persoonlijk.

• Bid dat directeuren George en Betty meer 

gelegenheden krijgen voor de bediening.

28 AUGUSTUS TURKIJE
• De lockdown als gevolg van het coronavirus 

maakt het extra moeilijk voor nieuwe 

gelovigen om versterkt te worden in hun 

geloof. Bid dat Dereks boeken en online 

materialen ontdekt en gedeeld worden. 

29 AUGUSTUS IRAN
• De audio-boodschappen zijn een geweldig 

succes! Honderden mensen bezoeken ons 

Telegram kanaal en downloaden Dereks 

boodschappen. Bid dat ze meer kunnen 

vertalen en opnemen en voor bescherming

30 AUGUSTUS EGYPTE
• Bid dat met onze online platforms meer 

mensen bereikt zullen worden en zullen 

groeien in hun wandel met Christus; bid dat 

God nieuwe deuren zal openen in de regio 

van de Perzische Golf. 

Indisch Subcontinent 
 

31 AUGUSTUS SRI LANKA
• De situatie van kerken in Sri Lanka 

verslechtert. Veel kleine kerken worden 

gesloten. Toch is het onderwijs van 

DPM-India versterkend en bemoedigend 

voor veel voorgangers. Bid dat de situatie 

verbetert, en dat gemeenten het land 

kunnen 

GETUIGENIS - ISRAEL
Eén van onze werkers uit Israël schreef: Tijdens de lockdown 

waren veel mensen online bezig, dus pakten we deze gelegenheid 

om contact met hen te zoeken via onze DPM-Israël Facebook 

pagina. Ook zijn we een Bijbelstudie-correspondentiecursus 

begonnen op onze DPM-Israël app, waar de mensen konden 

studeren en ‘examen’  doen zoals van Fundament van geloof 

door Bijbelstudie’. We hebben heel veel response en contacten 

gekregen door deze cursus. Het was werkelijk een gezegende tijd.


