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MEI 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. 

1 MEI INTERNATIONAAL
• De laatste maanden zijn voor de hele wereld 

een moeilijke tijd geweest, ook voor onze 

DPM-kantoren, staf, zendingswerkers en al 

onze gezinnen. Sommigen van hen zitten 

momenteel op een betere plek dan anderen, 

maar we gaan door met ons werk door de 

genade en hulp van de Heer. We kunnen niet 

voor elk land verslag doen van de invloed 

van het coronavirus op het werk, want de 

situatie verandert constant. Maar we vragen 

u regelmatig te bidden voor de wereldwijde 

DPM-familie – om Gods hulp, kracht, vrede 

en genezing voor ieder die dat nodig heeft. 

Amerika

2 MEI SPAANSSPREKENDE 
GEBIEDEN  
• Bid dat er tegen het einde van dit jaar 

meer Spaanse titels gedrukt zijn; bid om 

een ruimere verspreiding onder personen, 

kerken en bedieningen in de VS en Latijns-

Amerika. 

3 MEI CANADA  
• Bid om een toenemende bekendheid van 

DPM middels de website, en dat meer 

mensen zullen reageren en hun voordeel 

doen met het onderwijs dat hen ter beschik-

king staat.

• Bid om goede contacten om het werk uit te 

kunnen breiden naar hen die Dereks onder-

wijs nodig hebben – de inheemse gemeen-

schap, kerken, bedieningen en personen. 

Midden-Oosten

4 MEI SOEDAN
• Bid dat onze training in Zuid Soedan door 

kan gaan, ondanks het coronavirus en het 

gebrek aan vliegreizen. 

• Bid voor het MII (Media Impact Interna-

tional) team dat ons helpt bij het verbeteren  

van onze online platforms en social media, 

om meer mensen te kunnen bereiken.

• Bid dat God ons de werkers brengt die nodig 

zijn (voor training en voorbede). 

ZENDINGSVERSLAG - Zuid-Soedan
Tijdens het bezoek van Albert (directeur van DPM-Egypte) aan Zuid Soedan afge-

lopen december, heeft God een nieuwe deur geopend voor samenwerking met twee 

bedieningen – Ministry of Hope en  Nation Inheritance. Alle bedieningen besloten 

om in februari samen een drie maanden durende School voor Discipelschap te begin-

nen  voor 40 studenten uit Zuid Soedan en omringende landen. Pastor Peter kwam 

uit Egypte namens DPM, en gaf drie weken lang onderwijs uit De Pijlers. In maart was 

deze training afgelopen en de tweede sessie zou eind april worden gehouden Getuige-

nissen zijn te lezen op www.dpmuk.org/sudan. 
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 5 MEI SYRIË

• Syrië is zo goed als verwoest in de negen 

jaren van oorlog, en de zendingswerkers van 

DPM hebben het kwaad van dichtbij meege-

maakt. Ze zeggen dat ze het niet kunnen ver-

dragen nog meer vernieling te zien, en zoveel 

mensen te spreken met trauma’s. Bid dat ze 

sterk in hun geloof blijven en kunnen merken 

dat God ook werkt, door deze tragedie heen. 

Bid dat het Syrische volk hoop en geestelijke 

en emotionele genezing ontvangt. 

• Er is veel vernield, ook antieke tempels, 

kerken en andere religieuze meesterwerken. 

Bid dat het land ook in hierin wordt hersteld.   

6 MEI IRAN
• Bid voor de mensen die kortgeleden Chris-

tus hebben aangenomen. Ons zending-

steam kan hen vanwege de coronacrisis niet 

opzoeken, maar ze houden telefonisch con-

tact. Bid dat Dereks onderwijs deze nieuwe 

gelovigen zegent en bemoedigt; bid dat God 

hen vervult met de Heilige Geest.

Rusland en Oost Europa

7 MEI AZERBEIDZJAN
• Het team hier vertaalt de ondertiteling van 

Dereks online boodschappen op YouTube. 

Als gevolg van het coronavirus zoeken 

mensen online naar antwoorden en troost. 

Bid dat Dereks onderwijs gevonden wordt 

door veel mensen, en dat ze dan ook ver-

bonden blijven met DPM.

8 MEI RUSLAND
• De vertaling van Dereks boek ‘Gods Lev-

ende Woord’ is begonnen. Bid dat het druk-

ken goed zal verlopen en dat de boeken 

zonder enig probleem kunnen worden ver-

spreid in de kerken. Bid dat ze verfrissing en 

bemoediging zullen brengen. Het is prachtig 

te zien dat DPM vertrouwen en respect heeft 

gewonnen   binnen de Russische kerken. 

9 MEI ARMENIË
• Onlangs zijn meer dan 30 audiobood-

schappen vertaald en opgenomen. Als 

gevolg daarvan hebben in korte tijd ongeveer 

75.000 luisteraars ze gehoord.

• Er zijn twee nieuwe boeken uitgegeven: 

‘Betaald met bloed’ en ‘Waar het hart vol 

van  is’. Bid dat meer jonge mensen met 

deze titels kunnen worden bereikt. 

Europa

10 MEI NOORWEGEN
• Bid om contacten met meer voorgangers; 

bid dat ze belangstelling krijgen om Dereks 

bijbelonderwijs te gebruiken. 

ZENDINGSVERSLAG - Armenië
De Armeense app is heel actief en zendt dagelijks boodschappen 

van DPM uit tijdens deze coronacrisis. Ons team werkt als vrijwilligers 

met het brengen van maaltijden naar de ouderen en behoeftigen in 

onze stad. Op deze manier hebben we toestemming op straat te zijn. 

Samen met elke maaltijd geven we de mensen een exemplaar van ‘De 

Omwisseling’, dat speciaal voor dit doel is vertaald. Vóór deze crisis 

waren we voornamelijk gericht op de jongere generatie, maar nu gaat 

ons hart uit naar de oudere mensen, die extra kwetsbaar en eenzaam 

zijn.  We willen een boodschap van hoop met hen delen en hen laten 

weten dat ze niet alleen zijn.   
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• Bid voor Sverre, directeur van DPM-Noor-
wegen, en voor zijn vrouw Bjorg, die te 
kampen had met kanker. Ze is nu zes 
maanden in behandeling en reageert er over 
het algemeen goed op. Haar krachten zijn 
toegenomen en ze is aangekomen. Bid om 
genezing en volledig herstel; bid ook voor 
Sverre en hun vijf volwassen kinderen.   

11 MEI FRANKRIJK
• Er komt een nieuwe website met verschil-

lende nieuwe rubrieken. Bid dat dit extra 
project vlot loopt; bid om Gods zalving.

• Blijf bidden voor Caroline, die een geweldig 
werk doet op social media. Bid dat haar 
werk tot resultaat heeft dat nog veel meer 
mensen hun voordeel doen met Dereks 
onderwijs en hier actief bij betrokken raken! 

• Bid om een wijze en veilige verspreiding van 
al de boeken die veilig in Afrika zijn aange-
komen. Bid dat dit materiaal Gods volk zal 
helpen om zout en licht te zijn.

12 MEI BULGARIJE
• Het vertalen van twee nieuwe boeken, ‘Will 

You Intercede?’- over voorbede, en ‘Ultimate 
Security’ – over veiligheid, is begonnen. Bid 
om Gods genade en kracht, dat dit proces 
tussen vertaler en redacteur goed verloopt.  

13 MEI TSJECHIË
• Dereks Onderwijsbrieven zijn mooie mid-

delen voor het bereiken van veel gelovigen 
die geen lokale kerk kunnen vinden. Bid om 
meer vrijwilligers voor het vertalen van deze 
gratis te downloaden hulpbronnen. 

• Bid dat onze nieuwe gemeenten een thuis 
zullen vormen voor gelovigen en zoekenden; 
bid in het bijzonder dat God de harten zal 
aanraken van jonge mensen die misleid zijn 
door humanisme en materialisme. 

14 MEI DUITSLAND
• Bid dat de mensen opzien naar de Heer, en 

hulp vinden bij Dereks bijbelonderwijs in 
deze onzekere tijden. 

• Bid dat meer jongeren Dereks onderwijs 

ontdekken en contact zoeken met ons werk. 

• Bid dat de Heer voorziet in de financiën die 

nodig zijn voor de uitvoering van Zijn plan-

nen voor DPM (Duitsland en wereldwijd). 

15 MEI HONGARIJE
• Het nieuwe boek ‘De Eindtijd, wat gaat er 

gebeuren?’ is nu beschikbaar voor boekwin-

kels en kerken. De mensen zijn overstelpt 

door angst en onzekerheid. Bid dat dit boek 

hen zal aanmoedigen te vertrouwen op de 

Heer, Zijn Woord en Zijn beloften. 

• Bid dat God Dereks onderwijs zal gebruiken 

om de harten van de gelovigen op te wekken 

Hem te zoeken. Bid dat velen die op zoek 

zijn, geholpen door hulpbronnen van DPM. 

16 MEI VERENIGD KONINKRIJK
• Kortgeleden zijn veel exemplaren van Dereks 

boek ‘Ultimate Security’ gratis verspreid, 

om de angst voor het coronavirus te helpen 

bestrijden. Bid dat dit onderwijs allen die het 

lezen zal bemoedigen, zodat zij een zegen 

en bemoediging voor anderen kunnen zijn. 

• Onze nieuwe app is gelanceerd. Bid dat veel 

mensen hem zullen gebruiken  als middel 

tot versterking van hun geloof, speciaal de 

jongere generatie. 

• Onze tweede online cursus, over Gods plan 

met Israël, is bijna klaar. Bid dat deze cursus 

spoedig beschikbaar komt.   

17 MEI ROEMENIË
• In de afgelopen jaren heeft DPM het 

Lichaam van Christus in Roemenië in het 

bijzonder beïnvloed door de conferenties 

die ons kantoor jaarlijks organiseerde. Het 

onderwijs was gefocust op bevrijding, en 

Dereks onderwijs is beschikbaar gekomen. 

Bid dat de Heer voortdurend aanwezig is bij 

de events die voor 2020 gepland staan. Bid 

dat veel mensen gered, genezen, bevrijd en 

veranderd worden door het onderwijs.
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18 MEI ZWITSERLAND
• Bid om de duidelijke leiding van de Heer 

voor wat Zijn plannen zijn voor Zwitserland 

en de aangrenzende landen. 

• Bid om de juiste contacten en de financiën 

die nodig zijn om Zijn plannen uit te voeren. 

19 MEI SLOVENIË
• Bid dat de serie van 10 boekjes over de 

Fundamenten de kerkleiders zullen helpen 

een goed Bijbels fundament te leggen in de 

levens van nieuwe gelovigen. 

• Bid dat de nieuwe boeken ‘De Omwisse-

ling’ en ‘Driemaal daags’ meer inzicht zullen 

geven aan het Lichaam van Christus over 

het volbrachte werk van Christus aan het 

kruis. 

Azië/Oceanië

20 MEI FILIPPIJNEN
• Dereks bijbelonderwijs wordt nu uitge-

zonden in het Engels vanuit Manila. Bid dat 

veel mensen gaan luisteren en bemoedigd 

worden door de programma’s, en ook door 

de nieuwe audio proclamatiekaarten. 

• Een seminar met Dereks onderwijs over 

‘Zegen of vloek’, is gehouden in Sariaya (ten 

zuiden van Manila). Er waren meer dan 100 

mensen aanwezig en het onderwijs werd erg 

gewaardeerd. Bid dat er nog veel meer van 

zulke seminars kunnen worden gehouden. 

21 MEI CHINA
• Een groot deel van de internationale focus 

op het coronavirus is veranderd van binnen 

China naar buiten China. Maar er bestaat nog 

steeds grote zorg onder de bevolking (1,4 mil-

jard mensen). Velen zitten (in maart) nog in 

quarantaine, terwijl anderen lijden onder het 

verlies van familieleden of door het sluiten 

van kantoren en fabrieken. Bid dat dit een tijd 

van grote opwekking wordt, nu de kwestie van 

leven en dood voor velen dichtbij is gekomen. 

22 MEI MYANMAR
• Bid om Gods bescherming, leiding en voor-

ziening voor de DPM-directeur en zijn team 

in dit Boeddhistische land.

• Bid dat iedereen op het Myanmar Theol-

ogisch College die onlangs als geschenk 

exemplaren van Dereks boeken heeft ont-

vangen, een dieper begrip van het Woord 

van God zal krijgen.

ZENDINGSVERSLAG - Filippijnen
Twintig pastors woonden onlangs een ontmoeting bij waar DPM werd geïntroduceerd, 

en ze een SD-kaart kregen met Dereks bijbelonderwijs. Ze werden ook uitgenodigd 

de DPM-Filippijnen website (https://www.dpmphilippines.org) te bezoeken 

en het gratis materiaal te downloaden. Sommigen van de pastors hebben een 

gevangenisbediening, en stelden het onderwijs zeer op prijs. 

GETUIGENIS - China
Prijs de Heer dat onze China-werkers veilig en moedig door deze zware dagen 

heen gekomen zijn, waarin het coronavirus een enorme ontwrichting en veel 

verlies heeft veroorzaakt. Eén van onze belangrijkste mensen mocht eens per 3 

dagen zijn huis uit voor de nodige inkopen, maar hij werkte door via Internet en 

telefoon. We zijn dankbaar voor zulke dienaren van de Heer in China. 



6

23 MEI VIETNAM
• Bid dat meer mensen zich voegen bij het 

DPM-team in Da Nang (centraal Vietnam), 

en om een toename van financiën, allebei 

voor dit doel: ‘bereik de onbereikten, onder-

wijs hen die geen onderwijs hebben ontvan-

gen’, in dit communistische land.

24 MEI NIEUW-ZEELAND
• Bid dat Dereks boek ‘Israël en de Kerk’ 

(geüpdatet) dat onlangs gedoneerd is 

aan meer dan 500 supporters in het land, 

gebruikt zal worden om veel gelovigen te 

onderwijzen over Israël en de leugen van de 

vervangingsleer.

25 MEI SOLOMONEILANDEN
• Bid om gezondheid en kracht voor DPM-ver-

tegenwoordigster en drukke zakenvrouw Tele 

Bartlett. Bid ook voor haar gezin. 

• Bid voor de aanstaande promotie en dis-

tributie van Dereks onderwijs in talloze kerken 

op de Solomoneilanden. 

Amerika

26 MEI VERENIGDE STATEN   
• Bid om de visie en leiding van de Heer 

wat betreft het toekomstige zendingswerk 

onder jonge mensen en studenten; bid dat 

de lopende contacten met jeugdleiders en  

bedieningen versterkt worden.

Indisch subcontinent

27 MEI SRI LANKA 
• Tijdens een zendingsreis in februari zijn 

veel boeken en SD-kaarten verspreid onder 

voorgangers en leiders. Bid dat dit onderwijs 

veel vrucht zal voortbrengen in de levens van 

hen die het hebben ontvangen, en dat er 

een verandering zal komen in de Kerk.

ZENDINGSVERSLAG 
- Vietnam
In februari is een seminar voor pastors en 

anderen gehouden in de provincie Quang 

Ngai (centraal Vietnam) over ‘Van zegen 

naar vloek’, ‘Geestelijke strijd’ en ‘Gods 

plan voor je geld’. Er werden vloeken ver-

broken en velen werden aangeraakt door 

de kracht van God. Er werd ook een ander 

seminar gehouden, over Dereks onderwijs 

in ‘Driemaal daags’, naar aanleiding van het 

coronavirus dat het hele land beïnvloedt. 

Een leider die het seminar in februari had 

bijgewoond schreef het volgende:

Dank God dat Hij de materialen van Derek 

Prince gebruikte om te bemoedigen, te 

zegenen, toe te rusten en vurig van geest 

te maken. Door zijn onderwijs ‘Zegen of 

vloek’ onderkende ik de wortels van veel 

problemen in mijn leven, en ik heb ze alle-

maal verbroken in de Naam van Jezus. Ik 

ben nu bevrijd en gezegend in de Heer.  

Door ‘Fundament van geloof door bijbel-

studie’ heb ik Gods Woord diep en systema-

tisch leren kennen. Nu begeleid en onderwijs 

ik veel nieuwe gelovigen aan de hand van dit 

boek. Wat een zegen om dit boek te hebben. 

Het is voor ons een krachtig instrument om 

nieuwe gelovigen te discipelen.
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28 MEI INDIA
• De directeuren Elsie en Danny houden 

regelmatig training-sessies voor pastors en 

andere christelijke leiders, met gebruik van 

Dereks onderwijsmateriaal. Bid dat degenen 

die deze training ontvangen, die doorgeven 

aan anderen in hun omgeving. Aan gezond 

bijbels onderwijs is veel behoefte in India: er 

is veel valse leer en profetie.

Afrika

29 MEI ZUID-AFRIKA 
• Tijdens een recente reis hebben directeur 

Isabel en haar broer Andrew 85 Lemba 

voorgangers (met Joodse voorouders) 

en andere leiders ontmoet. Zij ontvingen  

‘Israël geschenk pakketten’ tijdens een spe-

ciale presentatie, die werd bijgewoond door 

200 christelijke leiders. Bid dat dit mate-

riaal een heel grote impact zal hebben.

• De week erna ervoer de organisatrice, Hope 

Ramaphosa (al jarenlang een vriendin van 

ons werk, die Dereks onderwijs op grote 

schaal heeft gebruikt), een zware geestel-

ijke en fysieke aanval waarvoor ze spoed-

hulp nodig had. Ze is herstellende van drie 

operaties, en leest Dereks onderwijs over 

geestelijke strijd, dat ze wil gaan gebruiken 

in haar Bijbelschool. Bid om een volle-

dig herstel voor haar, en dat de Heer haar 

krachtig zal blijven gebruiken.

30 MEI CONGO
• Een groep van 22 Franse pastors is afges-

tudeerd aan de MET (Missionary Exposure 

Training) in Pretoria, en ieder van hen heeft 

een geschenkpakket ontvangen met Frans 

materiaal van DPM. Dit bestond uit DVD’s  

en een boek. Er is voor de pastors contact 

gelegd met de website van DPM-Frankrijk, 

de app en online materiaal, en ook met de 

distributeurs van Dereks materiaal in Congo. 

Bid dat het materiaal op een goede manier 

gebruikt zal worden.

31 MEI ANGOLA
• Bid voor zendingswerk in Angola. Materiaal 

verspreiden is een voortdurende uitdaging. 

GETUIGENIS - Angola 
Een voorganger in Angola die in grote nood verkeerde, vroeg om hulp en 

werd in  contact gebracht met iemand van DPM, die later schreef: 

“Goed nieuws. Ik heb met hem gebeden over de telefoon en God heeft pastor 

J. op een geweldige manier bevrijd. Hij getuigde dat hij op de vloer werd gesme-

ten en dat zijn telefoon uit zijn hand vloog! De demonen schreeuwden luid en 

kwamen uit hem, en hij was bevrijd! Ik heb hem twee MP3 boodschappen in het 

Frans en het Engels gestuurd op hem op te bouwen, en ik zal hem nazorg geven.”

ZENDINGSVERSLAG - Sri Lanka
In februari heeft een team van de kantoren in Nieuw Zeeland en India samen met de 

staf op Sri Lanka een reis door het land gemaakt. Ze verzorgden onderwijs en bedi-

ening voor vele honderden voorgangers, andere christelijke leiders en anderen. Zij die 

de seminars bijwoonden hadden honger naar Gods Woord en zeiden dat het onder-

wijs heel relevant voor hen was, en dat ze erg bemoedigd waren.
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JUNI
Derek Prince In Hebreeen 10:19–23 staat dat we moeten vasthouden aan het geloof dat we 

belijden. Wat kun je verwachten als je in een vliegtuig zit en je moet plotseling je stoelriem vastmaken? 

Juist, turbulentie! Als het Woord van God zegt dat we moeten vasthouden aan het geloof dat we belijden 

en wel zonder te wankelen (NBV), dan is dat zoiets als je stoelriem vastmaken omdat er turbulentie 

verwacht wordt. Blijf je geloof op het juiste ogenblik belijden. Zelfs als het totaal in tegenspraak is met 

alles wat je om je heen ziet gebeuren, blijft Gods Woord de waarheid!  Uit ‘De kracht van het offer’

1 JUNI INTERNATIONAAL
• Blijf bidden voor de stafleden van alle 

DPM-kantoren wereldwijd, dat ze wandelen 

in Gods voorziening en bescherming en in 

goede gezondheid. Bid dat ze al Gods plan-

nen voor de rest van dit jaar zullen uitvoeren. 

Azië/Oceanië

2 JUNI NIEUW-ZEELAND 
• Bid dat de gedetineerden die eind vorig jaar 

Dereks boeken hebben ontvangen, gezeg-

end en bemoedigd worden, en een diepere 

wandel met de Heer zullen krijgen.

• Bid om een toename van het aantal gevan-

genissen dat Dereks boeken wil ontvangen 

voor verspreiding onder de gevangenen.

3 JUNI JAPAN
• Bid dat veel mensen de Japans/Engelse 

website zullen bezoeken (https://ja.derek-

prince.jp/) en gezegend worden door de 

gratis hulpbronnen op deze site. 

4 JUNI CAMBODJA
• Bid om Gods leiding en inspiratie voor de 

manier waarop we de kerken die zijn bez-

ocht, kunnen blijven ondersteunen. Dit 

betreft ook het werk onder voorgangers en 

jonge mensen. 

5 JUNI NEPAL
• Bid dat de voorgestelde herdruk van een 

aantal Nepalese boeken van Derek vlot ver-

loopt, en dat Dereks bijbelonderwijs allen 

die het lezen blijft bekrachtigen. 

• Bid om financiële middelen om deze in 

Nepal dringend noodzakelijke herdrukken te 

bekostigen.

6 JUNI CHINA
• Twee nieuwe bestellingen worden nu ver-

spreid. Dit wordt bemoeilijkt door nieuwe 

restricties voor de Kerk, en de gedeelteli-

jke lockdown door het coronavirus. Bid dat 

deze kostbare boeken met waarheden uit 

Gods Woord veel mensen zullen bereiken, 

en hun geloof en hoop zullen versterken. 

ZENDINGSBERICHT - Cambodja
Eind februari is een trainings-seminar gehouden voor 

30-40 plaatselijke voorgangers in de provincie Oddar 

Meanchey (negen uur rijden vanaf Phnom Penh). Dereks 

boeken ‘Fundament van geloof door bijbelstudie’, ‘Gees-

telijke strijd’,  ‘Van vloek naar zegen’ en ‘What’s So Impor-

tant About the Cross?’ zijn  verspreid. Ook werd een actie 

voor 100 jongeren gehouden. 
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7 JUNI THAILAND
• Bid om bescherming, een goede gezond-

heid en wijsheid voor Alex en Jan in noor-

delijk Thailand, die nu de coördinatoren zijn 

van DPM’s vertaalwerk in het Thais.

8 JUNI LAOS
• Bid om Gods bescherming, wijsheid en 

zalving voor onze vertalers in dit ‘gesloten’ 

Boeddhistische land.

Europa

9 JUNI NOORWEGEN
• Bid dat de bestuursleden wijsheid en leid-

ing van de Heer zullen hebben voor het 

uitbreiden van het werk. Zij gaan door met 

het bereiken van mensen in Noorwegen en 

andere delen van Scandinavië. 

• Bid dat de Heilige Geest werkt aan de uit-

breiding van het Koninkrijk onder de jon-

geren in Scandinavië en openingen geeft. 

10 JUNI KROATIË
• In verband met het coronavirus hebben 

veel mensen zich opengesteld voor 

geesten van vrees, onrust en bezorgdheid. 

Veel christenen hebben ook te maken 

met teleurstelling, ontmoediging, verlies 

van geliefden, onrecht en lijden. Bid dat 

de onlangs gepubliceerde boeken ‘Ulti-

mate Security’ (over veiligheid) en ‘Koers 

houden in de storm’ hen zullen helpen 

ware veiligheid in God te vinden, en hun 

geloof op zullen bouwen. 

11 JUNI SLOVENIË
• Bid dat kerkleiders van alle denominaties 

Dereks materialen zullen gebruiken om 

gelovigen te trainen en toe te rusten.

• Bid om open deuren om meer gelovigen 

met traditionele religieuze achtergronden te 

bereiken, om hen te helpen echte intimiteit 

met God te vinden. 

12 JUNI MACEDONIË
• Het team vertaalt verschillende boeken. Bid 

om Gods bescherming, kracht en zegen 

voor hen en voor degenen die doorgaan met 

het drukken en verspreiden van de boeken. 

• Bid dat Dereks onderwijs de gelovigen verst-

erkt, en hen helpt hun roeping te ontdekken. 

• Bid dat de Heilige Geest een ware eenheid 

brengt binnen het Lichaam van Christus, 

en dat Hij de harten van de gelovigen vurig 

maakt voor evangelisatie. 

13 JUNI POLEN
• Bid dat de geüpdatete Poolse website 

gebruikt zal worden om veel Poolssprekende 

mensen wereldwijd te bereiken met Dereks 

onderwijs. Specifiek jongeren.

• Bid dat Dereks onderwijs de gelovigen in 

Polen zal toerusten en bekrachtigen om de 

natie te bereiken met het Evangelie. 

14 JUNI SLOWAKIJE
• Veel gelovigen in Slowakije hebben  deze 

dagen weinig kennis van geestelijke strijd. 

Onze vertaalster werkt aan het boek ‘Gees-

telijke strijd in de eindtijd’. Bid om Gods 

bescherming, wijsheid en kracht voor haar 

om het werk met succes te kunnen afronden 

en dat dit boek veel mensen kan bereiken. 

• Bid dat de Geest van God de ogen en het 

begrip van de Slowaakse gelovigen zal 

openen, en hen zal toerusten met kracht en 

een grotere kennis van Gods Woord, zodat 

ze de dagen die komen met geloof en moed 

tegemoet kunnen treden. 

• Bid om een nieuwe uitstorting van de 

Heilige Geest binnen en buiten de Kerk.

15 JUNI FRANKRIJK
• Het 30x13 project (30 kernboodschappen 

van Derek in 13 talen) wordt vertaald in de 

Pular taal (Guinea (west Afrika). Bid om 

Gods wijsheid en bescherming voor hen die 

hier bij betrokken zijn. 
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• Twee digitale bibliotheeknetwerken (een 

christelijk en een seculier) werken samen 

met DPM, en alle boeken van Derek zijn 

geüpload voor hun respectievelijke bibli-

otheken. Ze zijn in het bijzonder actief in 

Afrika, waar de mensen ze kunnen aan-

schaffen voor een klein bedrag, en DPM 

wordt betaald naar het aantal gelezen 

bladzijden. Bid dat hierdoor veel mensen 

kennis zullen nemen van Dereks onderwijs. 

• Blijf bidden voor Catherine en het hele team, 

dat ze wandelen in bescherming, kracht, 

wijsheid en een goede gezondheid, bij het 

uitvoeren van hun vele taken. Ze verlangen 

ernaar God krachtig te zien werken!

16 JUNI SERVIË
• Bid dat het nieuwe boek ‘De Eindtijd, wat 

gaat er gebeuren?’ goed ontvangen  zal 

worden, inzicht zal geven voor deze dagen, 

en een nieuwe passie voor de Heer en de 

verlorenen zal ontsteken. 

• Ons team werkt aan de  vertaling van het 

boek ‘De komende opwekking’. Bid om  

bescherming en wijsheid voor de vertaal-

sters Vesna, Tamara en Ivana.

• Bid om een  nieuwe beweging van God in 

Servië.

17 JUNI NEDERLAND
• Er wordt gewerkt aan het ondertitelen van 

30 video-boodschappen van Derek. We 

ontvangen veel positieve feedback. Bid dat 

het goed zal gaan en op tijd klaar is. 

• Dereks video’s in verschillende talen 

bereiken maandelijks ongeveer 500.000 

mensen wereldwijd! Ons kantoor leidt dit 

project van ondertitelen en dupliceren. 

• Bid om Geestvervulde  vertalers voor het 

ondertitelen in verschillende talen. 

18 JUNI ALBANIË
• Bid om Gods wijsheid nu we sociale media 

gebruiken om de jongere generatie Albanese 

gelovigen te bereiken met Dereks onderwijs. 

• Bid om een geslaagde druk van verschil-

lende nieuwe boeken deze zomer, die daarna 

worden verspreid door lokale kerken. 

• Bid dat de Albanese economie zich herstelt, 

en dat corruptie en misdaad afnemen.

 

Amerika

19 JUNI SPAANSSPREKENDE GEBIEDEN
• Bid om goede connecties met Spaanse 

pastors: lokaal, in de VS en in Ecuador, Peru, 

Uruguay, Argentinië en Colombia, zodat we 

plannen kunnen maken om meer mensen te 

bereiken met Dereks onderwijs. 

• Bid om zegen en leiding van de Heer voor de 

contactpersoon in Mexico, die voorgangers 

en jonge leiders traint met Dereks onderwijs.  

Oceanië 

20 JUNI AUSTRALIË
• Bid om wijsheid en zegen van de Heer voor 

directeur Alex en zijn team, die doorgaan 

met het bereiken van de inheemse bevolk-

ing in Australië en Papoea Nieuw-Guinea.

GETUIGENIS - Nederland
We hebben korte clips van Dereks video-onder-

wijs op ons Nederlandse YouTubekanaal gezet, 

die vorige maand 1.1 miljoen kijkers hadden! Wat 

een zegen in deze moeilijke tijden.
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Afrika

21 JUNI ZUID-AFRIKA
• Isabel en haar broer Andrew hadden een 

ontmoeting met het hoofd communicatie 

van de ‘South Africa Zionist Federation’, 

in Johannesburg. Ze hebben hem al het 

onderwijs van Derek over Israël gegeven, 

om er les over te kunnen geven. Hij was 

er verrukt over en wil contact houden. Bid 

dat Dereks onderwijs over Israël en de Kerk 

bemoedigend zal zijn, en anderen kan 

onderwijzen wat betreft de vervangingsleer.

• Pastor Stemmet heeft een tweede zend-

ingsreis gemaakt naar stadjes in de Noord- 

en West-Kaap gebieden, waar alleen eens 

per twee jaar een voorganger van dit kerk-

district komt. Hij was zeven dagen in een 

township in Cape Town om te bemoedigen, 

en Dereks boeken te verspreiden onder 

voorgangers en andere leiders. Bid voor 

hen dat ze bemoedigd zijn en het onderwijs 

delen met hun kerken, families en vrienden.

22 JUNI OOST-AFRIKA
• Blijf bidden voor het groeiende werk, waar 

de Heer bezig is. Bid voor de plaatselijke 

vertegenwoordigers Geoffrey en Pauline in 

Kenia, en hun medewerkers. Zij gaan door 

met Dereks onderwijs te delen in Kenia, 

Oeganda, Tanzania, Burundi en Rwanda.

23 JUNI MOZAMBIQUE
• JmeO heeft onlangs 3.220 Portugese exem-

plaren gedrukt van Dereks ‘Fundament van 

geloof door bijbelstudie’ voor verschillende 

bedieningen en zendingsorganisaties. 

Bid om een veilige verspreiding van deze 

boeken; bid ook dat ze een grote zegen 

en hulp zullen zijn voor de studenten en 

anderen die ze gebruiken en toepassen.

24 JUNI ETHIOPIË 
• Yemane is al lange tijd onze zendingswerker 

in Ethiopië. Hij is al drie maanden ziek en 

krijgt nierdialyse. Bid dat God zijn nierfunc-

tie herstelt, en hem volledig geneest. 

GETUIGENIS - Zuid-Afrika
• Nadat het coronavirus begon, heeft er zoveel mogelijk communicatie plaats gevonden 

om mensen aan te moedigen Dereks gratis onderwijs aan te schaffen via social media, 

onze website, YouTube enz., waar relevant materiaal verkrijgbaar was. De serie ‘Waar vind 

ik zekerheid?’ was op Impact Radio gezet, juist voordat de mensen gezegd was thuis te 

blijven. De serie daarvóór was ‘Treed de toekomst tegemoet’. 

• Een klant vroeg onlangs om Dereks CD’s over ‘Treed de toekomst tegemoet’, wat hij had 

gehoord op de radio. Hij waardeerde de vele opties die beschikbaar waren.

GETUIGENIS - Oost-Afrika
• Begin april, nadat de grenzen waren gesloten en het reizen werd beperkt vanwege het 

coronavirus, viel de verspreiding van materialen stil. Maar Geoffrey en Pauline verhuisden 

de Bijbelschool naar WhatsApp en gaven de studenten huiswerk. Ze schoven het normale 

programma aan de kant om te focussen op het onderwijs uit ‘Will You Intercede?’ en ‘Ulti-

mate Security’ (over voorbede en veiligheid). De reacties waren heel goed. 

• Met onze contactpersonen in Rwanda, Burundi en Tanzania gaat het ook goed. Zij gaan 

door met het werken aan vertalingen nu het actief verspreiden van materiaal niet mogelijk 

is. 
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• Dereks video’s over de Fundamentenserie 
zijn ondertiteld en ingesproken in het 
Amhaars en video’s zijn  gedeeld met lokale 
voorgangers. Bid dat dit materiaal nog verder 
verspreid wordt om gelovigen te helpen een 
sterk fundament van geloof te leggen. 

Midden-Oosten

25 JUNI IRAN
• Bid voor ons nieuwe audio-boek project. 

‘Zegen of vloek, aan u de keus’ is onlangs 
opgenomen, samen met nog vijf titels. 
‘Zegen of vloek’ werd in februari meer dan 
1.300 keer gedownload! 

• Bid dat we D.V. meer onderwijs van Derek 
kunnen delen middels social media.

26 JUNI EGYPTE
• We hebben een nieuw partnerschap met 

Media Impact International, een bediening 
die anderen helpt hun online platforms te 
verbeteren, in het bijzonder Facebook. Bid 
dat veel mensen bereikt worden.  

• Bid dat de nieuwe boeken en hun 
audio-versies veel mensen in dit gebied 
zullen bereiken en onderwijzen, zodat hun 
geloof wordt versterkt.

27 JUNI ISRAËL

• Bid om een toenemende bekendheid van 
Dereks onderwijs, wat is verkrijgbaar in het 
Engels, Hebreeuws en Russisch, niet alleen 
in boekvorm maar ook op onze website en 
op verschillende social media platforms.

• Bid dat de kerken en personen die Dereks 
materiaal ontvangen, sterker worden in hun 
geloof en kunnen getuigen naar anderen, 
zoals de Heer hen leidt.

28 JUNI TURKIJE
• Bid voor Father Trdat en zijn team, dat 

ze wandelen in Gods leiding en wijsheid: 

ze hebben elke dag met discriminatie en 

vervolging te maken. Bid ook om bescherm-

ing van hun families.

29 JUNI SOEDAN
• Er wordt gewerkt aan een nieuw project over 

de serie ‘Een woord uit het Woord’. Deze 

korte overdenkingen worden geproduceerd 

in het Arabisch middels infographic, voor 

gebruik op Facebook en YouTube. Er zijn 

al ongeveer 35 vertaald, en er heeft een 

pilot-programma gelopen. Bid om een ges-

laagde afronding van dit tijdrovende project.

30 JUNI PERZISCHE GOLF
•   Bid dat de Heer meer deuren opent 

om de mensen te bereiken met Dereks 

onderwijsmateriaal in verschillende talen. 

• Veel mensen vinden Dereks onderwijs 

online en via verschillende social media. Bid 

dat dit doorgaat en zich uitbreidt.

ZENDINGSVERSLAG 
- Egypte
• Albert en Faten konden de Malta con-

ferentie bijwonen, waar ze directeuren 

van christelijke TV-kanalen hebben 

ontmoet, die Dereks boodschappen 

uitzenden. Ook zijn nieuwe partner-

schappen gevormd.

• Er zijn drie nieuwe boeken uitgegeven: 

‘Leven als zout en licht’,  ‘Ik vergeef je’, 

en ‘God Incognito’. De audio-versies 

zijn nu verkrijgbaar op de website en 

kunnen kosteloos worden gedownload.


