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MEI 2021
Derek Prince heeft eens gezegd: ‘Als we een volledig en onvoorwaardelijk geloof zouden hebben in
drie aspecten van Gods karakter – Zijn goedheid, Zijn wijsheid en Zijn kracht – dan zouden we nooit
ongehoorzaam zijn aan God’. En het zou ons aanzetten tot gebed! Bid asjeblieft met ons mee voor
onze bediening om Dereks levensveranderende Bijbelonderwijs beschikbaar te stellen aan diegenen
die er dringend behoefte aan hebben. Dank je wel voor je steun aan ons zendingswerk.

1 MEI INTERNATIONAAL

4 MEI OEKRAÏNE

• Bid om Gods genade, wijsheid,
bemoediging en bescherming voor de staf
en de zendingswerkers van DPM-kantoren
wereldwijd. Zij gaan door met hun doelen te
verwezenlijken te midden van de pandemie.

• Honderden reclasseringscentra en
duizenden mensen hebben Dereks boeken
ontvangen. Bid dat er zaadjes in hun harten
geplant worden en dat levens veranderen.

Rusland & Oost Europa
2 MEI RUSLAND
• Onze zendingswerkers hebben het plan met
Dereks boeken Rusland in te gaan, als de
grenzen open zijn. Bid om Gods wil in deze
situatie.
• We bereiden ook een reis voor naar
Astrakan, waar we weeshuizen en kerken
gaan bezoeken en Dereks boeken
meenemen. Bid om de leiding van de Heer.
• Ook willen we naar Macedonië en
Albanië reizen, waar we het Evangelie
zullen prediken in tenten met ruim 250
zitplaatsen. Bid om een geslaagde tijd.

3 MEI ESTLAND
• Voor deze maand hebben we seminars
over bevrijding gepland. Bid om een goede
opkomst en vruchtbare bijeenkomsten,
zodat veel mensen beïnvloed worden en
vrijheid vinden.
• Bid om een volledige genezing voor onze
zendingswerker en zijn vrouw, van de
klachten van het virus.
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• Bid voor mogelijkheden voor een nieuwe
Oekraïense website, om de miljoenen
Oekraïens- en Russisch-sprekende mensen
te bereiken.

Midden-Oosten
5 MEI SYRIË
• Bid om Gods troost en genezing voor
mensen die een trauma hebben opgelopen
(in tien jaar burgeroorlog); bid voor de
DPM-werkers om hen te kunnen helpen.
• Er zijn een paar voorzieningen vanuit de
regering voor het volk, zoals brood. Maar om
dit te kopen moet men uren in de rij staan.
De wachttijd voor benzine is twee dagen,
olie voor de verwarming (als je het al kunt
vinden) kost vijf keer zoveel als normaal.
Bid om verlichting van deze armoede.

6 MEI EGYPTE
• Bid dat de restricties ten gevolge van de
pandemie afnemen zodat we het bezoeken
van kerken en bedieningen kunnen
hervatten en hen materialen kunnen geven.
• We spreken nu dertien afleveringen in van
de videoserie van Romeinen die we hebben

DANKBETUIGING - EGYPTE
• We hebben het opnemen van twintig
radioprogramma’s van Derek over identiteit
afgerond en we vertrouwen dat de Heilige Geest er
doorheen zal werken.
• De Heer leidde ons om een nieuw soort video’s te
gebruiken op Facebook. Elke clip duurt vijf minuten
en bevat Arabische ondertiteling. De clips bereikten
al 13.000 van onze Facebook-volgers en werden al
honderd keer gedeeld.
• We hebben de vertaling van de dertig belangrijkste
boodschappen van Derek in de Kabyle (Berber)
taal afgerond; ze worden nu op het Kabyle YouTube
kanaal gezet.

vertaald. Bid om de hulp van de Heer; bid
dat elk obstakel wordt verwijderd.

7 MEI TURKIJE
• De afgelopen maanden is de belangstelling
voor Dereks onderwijs toegenomen. In veel
kerken worden Dereks boeken gelezen en
besproken op huiskringen. Bid dat deze
honger door zal gaan en dat God trouwe
DPM-partners zal doen opstaan.

8 MEI ISRAËL
• Bid om Gods voortdurende gunst en zegen
voor onze staf. Zij stellen Dereks onderwijs
beschikbaar in het Hebreeuws, Arabisch
en Russisch – op onze website en sociale
media platforms en ook ter plaatse.

Europa

10 MEI FRANKRIJK
• Blijf bidden dat ons nieuwe boek ‘I will
shake all things’ gebruikt zal worden om
de Franse Kerk wakker te schudden en te
doen beseffen in wat voor tijd we leven.
• Bid dat nieuwe mensen horen over de
Bijbelcursus en dat zij zich inschrijven. Bid
dat studenten de cursus afmaken.

11 MEI NOORWEGEN
• Bid dat ons team goed overzicht houdt op
het werk van DPM in Zweden en Finland.
Ze willen graag meer boeken van Derek
vertalen en samenwerken met hun partners.
• Bid dat meer mensen hier willen investeren
in het werk van DPM in de oogstvelden van
China, het Midden-Oosten, India, Afrika,
Rusland en Oost-Europa.

12 MEI BULGARIJE
9 MEI ALBANIË
• Bid dat de juiste mensen zich bij het team
aansluiten, voor het leiderschap en voor
partners die ons helpen Dereks onderwijs
op nog grotere schaal te verspreiden.
• Bid dat alle projecten die we dit jaar willen
drukken, met succes kunnen afronden.

• Bid om aanhoudende positieve reacties en
impact naar aanleiding van Dereks videosamenvattingen en de korte boodschappen
op Facebook en Instagram.
• Bid dat we meer jonge mensen kunnen
bereiken; bid ook dat hun honger naar God
en Zijn Woord toeneemt.
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GETUIGENIS - NEDERLAND
Het Nederlandse kantoor stuurt Dereks overdenkingen uit Gods Levende Woord aan gelovigen per
e-mail. Dit getuigenis werd ontvangen als reactie op een van deze overdenkingen:
Ik wil mijn dankbaarheid uiten voor wat ik deze ochtend heb ervaren. Nadenkend over bepaalde dingen in
mijn leven, vroeg ik God of Hij tegen mij wilde spreken, en ik bad: ‘Ik zou zo graag Uw stem willen horen en
ervaren, en geloof hebben voor de situaties in mijn leven. Dat mijn hart oplettend mag zijn…’ Ooit hoorde
ik Zijn stem regelmatig… maar dat lijkt helemaal voorbij. Op mijn verjaardag, 6 september, besloot ik eens
op Google te zoeken. Er kwam een overdenking van Derek in beeld: GELOOF KOMT DOOR HET HOREN.
Deze boodschap en ervaring zijn een grote bemoediging. Wij hebben een sprekende God.

• Er komen twee verkiezingen aan – regering
en president. Bid om een stabiele politieke
situatie. We hebben leiders nodig die vol van
Gods wijsheid zijn en niet corrupt.

13 MEI NEDERLAND
• Het Verenigd Koninkrijk en Nederland
werken samen aan een nieuwe online
cursus over Geestelijke Oorlogsvoering. Veel
cursisten hadden hier om gevraagd. Bid om
bescherming en volharding voor iedereen
die is betrokken bij dit project.

14 MEI WIT-RUSLAND
• Bid om wijsheid in het gebruik van Dereks
materialen, om tegemoet te komen aan wat
de gelovigen nodig hebben. De noden zijn
veel en complex door de politieke situatie.
• Bid dat veel bedieningen en kerken Dereks
onderwijs ontdekken en gebruiken.

15 MEI DUITSLAND
• Bid om nieuwe contacten en partners die
naast ons gaan staan om Dereks onderwijs
op ruimere schaal te produceren en delen
in Duitsland door persoonlijk contact, onze
website en online kanalen.

16 MEI HONGARIJE
• Bid om een goede gezondheid, visie en Gods
leiding voor Zsolt, DPM-directeur, en zijn team.
• Bid dat alle lopende projecten spoedig
afgerond kunnen worden; bid ook om goed
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contact met de drukkerij en een geslaagde
verspreiding van ons materiaal.
• Bid voor de verdere ontwikkeling van onze
website en een toenemende bekendheid
van Dereks materiaal door het internet.

17 MEI TSJECHIË
• Bid voor nieuwe en ervaren proeflezers.
• Bid dat er nieuw zendingswerk kan
plaatsvinden via digitale/sociale media,
zodat we meer jonge mensen bereiken.
• We zijn van plan verschillende boeken over
Israël uit te geven; bid dat de christenen in
Tsjechië een houding van zegen en gebed
ontwikkelen voor het land en het volk Israël.

18 MEI VERENIGD KONINKRIJK
• Onlangs is een nieuwe studie-editie
verschenen van ‘Zij zullen boze geesten
uitdrijven’. Bid dat dit onderwijs wordt
geaccepteerd en op ruime schaal zal worden
gebruikt door kerken en christenen.
• Het nieuwe boek ‘Hear God’s Voice’ is
kortgeleden gepubliceerd. Bid dat het de
christenen zal motiveren ernaar te streven
Gods stem te horen, waardoor er een sterke
Kerk en een opwekking ontstaan in ons land.
• Onze nieuwe online cursus ‘Leven in
Gods aanwezigheid’ wordt deze maand
gelanceerd. Bid dat de studenten nieuwe
inzichten krijgen, gemotiveerd raken God te
zoeken en het geleerde met anderen delen.

19 MEI MACEDONIË
• Er wordt gewerkt aan een herstart van
DPM in Macedonië: verschillende nieuwe
boeken worden voorbereid voor druk. Bid
dat al het voorbereidende werk op tijd
klaar zal zijn en om goede afspraken met
de plaatselijke drukkers en degenen die
de boeken zal verspreiden.

20 MEI KROATIË
• Bid dat de economie herstelt van de
gevolgen van corona; bid dat er een nieuwe
uitstorting van de Heilige Geest komt die
bekering, redding en genezing brengt.
• Bid dat ons team veel nieuwe kerken zal
bereiken met Dereks onderwijs en dat er
steeds meer vraag naar Gods Woord komt.

Azië/Oceanië
21 MEI AUSTRALIË
• Bid om draagkracht voor de wereldwijde
missie van DPM: ‘Bereik de onbereikten en
onderwijs hen die geen onderwijs hebben
ontvangen’.

22 MEI CHINA
• Bid om wijsheid voor het delen van Dereks
onderwijs op WeChat. In februari heeft

de Chinese overheid nieuwe maatregelen
bekendgemaakt. We moeten nu elke dag
bepaalde woorden verwijderen die door het
vernieuwde systeem geblokkeerd worden
om het onderwijs kunnen blijven delen.

23 MEI VIETNAM
• In twee verschillende steden coördineren
Pastor ‘D.’ en pastor ‘A.’ onze
vertaalteams. Bid om bescherming,
leiding en wijsheid bij hun werk. Bid ook
voor hun gezinnen en kerken.

24 MEI THAILAND
• Blijf bidden om Gods bescherming en
zalving voor het vertaalteam in Chiang
Mai, dat werkt aan de vertaling van 24 van
Dereks boeken in het Thais.

25 MEI JAPAN
• Bid om wijsheid, een goede gezondheid
en verfrissing voor ‘Yvonne’, onze
hoofdvertaler; zij heeft veel verschillende
taken binnen DPM en op andere gebieden.
• Bid ook voor de andere vertalers,
waaronder Masa, die werkt aan een
promotiecampagne op Facebook.

GETUIGENIS - VK
Een mevrouw schreef ons: Gisteravond hoorde
ik Derek Prince spreken over volharding en
geduld, samen met lijden voor Christus, en toch
meer dan overwinnaar zijn door Hem, Die ons
heeft liefgehad. Het was prachtig en gaf veel
hulp en inzicht. Dank u dat ik toegang heb tot
deze boodschappen. Ik deel deze dingen met
mensen die de neiging hebben meer aandacht
te geven aan hun gevoel, dan aan wat God in
Zijn Woord zegt. De Bijbel en Gods Heilige
Geest hebben het laatste woord door Jezus
Christus onze HEER!
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DANKBETUIGING - CHINA
• De laatste paar maanden is het aantal WeChat-gebruikers van Dereks materiaal sterk
gegroeid. Deze grootste Chinese applicatie heeft maandelijks meer dan 1.2 miljard actieve
gebruikers, die per dag 82 minuten aanwezig zijn op het platform.
• Steeds meer christenen in China gebruiken onze Chinese online cursussen, waaronder
enkele huiskerkleiders.
• De Chinese gelovigen zijn heel dankbaar voor Dereks onderwijs op proclamatiekaarten
en audioapparaten. Het onderwijs over geestelijke oorlogsvoering is ook een heel grote
bemoediging. Hun geestelijke honger wordt gestild in deze moeilijke tijd.

Indisch Subcontinent
26 MEI INDIA
• Bid om Gods zalving voor de vertalers die
werken aan vijftig radioprogramma’s van
Derek in het Hindi en het Tamil, die later dit
jaar zullen worden ingesproken.
• De situatie in India is langzaam aan het
verslechteren, en het wordt moeilijker voor
organisaties om het Evangelie te prediken,
vanwege de anti-bekeringswetten in een
aantal staten. Daarom zullen inheemse
zendelingen het Woord aan hun eigen
mensen moeten brengen. Daarom
hebben directeuren Elsie en Danny een
leiderschapstrainingsessie gepland. Bid om
een goede respons; bid dat de aanwezigen
bekrachtigd worden om het Evangelie in
hun eigen staten te verspreiden.

27 MEI SRI LANKA
• De politieke situatie hier wordt alarmerend,
aangezien de scheiding tussen de Tamil en

de Sinhala opnieuw wordt misbruikt door
mensen die politieke winst beogen. Al het
belangrijke werk dat DPM graag wil doen
wordt hierdoor belemmerd. Bid dat God
tussen beiden komt zodat het land rustig
blijft en Elsie en Danny hier weer op bezoek
kunnen komen en werken. De voorgangers
kijken er vol verlangen naar uit om weer
conferenties te kunnen bijwonen.

Afrika
28 MEI MALAWI
• Bid voor onze gevangenispastor die
Fundament van geloof door Bijbelstudie in
het Chichewa zal gaan verspreiden.

29 MEI ZUID-AFRIKA
• Bid voor pastor Stemmet die mensen in het
Kaapgebied bemoedigt die jarenlang geen
voorganger gezien hebben, om het Evangelie
en Dereks materiaal met hen te delen.

ZENDINGSVERSLAG - VIETNAM
• In de afgelopen twee jaar hebben we 44.500 boeken en meer dan
24.000 proclamatiekaarten in het Vietnamees verspreid. Zelfs in het
afgelopen moeilijke jaar zijn er 22.500 boeken verspreid!
• Ook zijn 85 families geholpen met voedselpakketten, in vier verschillende
gebieden van Centraal Vietnam om hen door de tijd van Covid-19 heen te
helpen.
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ZENDINGSVERSLAG - INDIA
• Na een moeilijk jaar zijn er veel deuren geopend en
ervaren we nieuwe dorst onder de gelovigen. We hebben
een meeting gehouden met meer dan tweehonderd
aanwezigen, waarvan 70% niet-christen. Velen willen
onze mailings ontvangen en hebben zich aangemeld
voor de driemaandelijkse Onderwijsbrief.
• We hebben ook een voorgangersconferentie gehouden
in Chennai, met 185 betaalde aanmeldingen. Dit is
een grote doorbraak, de voorgangers hier zijn alleen
geïnteresseerd in gratis conferenties. Ze waren heel
gelukkig met het boekenpakket van Derek en de SD-kaart
met zijn onderwijs. Ze gingen blij naar huis!

• Een plaatselijke organisatie verspreidt
Bijbels in veel Afrikaanse talen. Ze hebben
Dereks boekje ‘Why Israel?’ bijgesloten en
willen nu ook graag zijn Onderwijsbrieven.
Bid voor hun werk.
• Bid voor online cursussen die we dit jaar op
onze website willen plaatsen.

30 MEI OOST AFRIKA
• Onlangs zijn vijf steden in Kenia
teruggegaan in lockdown als gevolg van
hoge besmettingscijfers. We zouden gaan
werken in gevangenissen, universiteiten
en andere instellingen. Helaas moesten
onze plannen voor deze steden worden
geannuleerd. Er kunnen ook geen

activiteiten in kerken plaatsvinden. Bid voor
ons wanneer we proberen om in andere
gebieden zendingswerk te doen.

Amerika
31 MEI VERENIGDE STATEN/
SPAANSSPREKENDE GEBIEDEN
• Het team in Peru schiet flink op met het
vertalen van Dereks radioboodschappen
in de Quechua Ayacucho-taal. Het werk is
voor meer dan 75% klaar. De programma’s
in de Quechua Cuzco-taal zijn voor bijna
50% opgenomen. Bid voor het redigeren en
uploaden en ook om wijsheid en een goede
gezondheid voor de vertalers.

DANKBETUIGING - ZUID-AFRIKA
• Steeds meer mensen vragen om hulp bij generatievloeken, vaak nadat ze Dereks onderwijs
op YouTube hebben gehoord. We verwijzen hen naar Ellel Ministries, waar we nauw mee
samenwerken. Zij hebben een bediening in training en advies, dicht bij ons kantoor.
• Pastor Stemmet heeft een reis van zes weken gemaakt naar het oostelijke, zuidelijke en westelijke
Kaapgebied. Hij heeft Dereks Afrikaanse boeken verspreid onder onbereikte mensen die geen
geestelijke hulpbronnen hebben. Ze zijn allemaal heel dankbaar. We hebben twintig exemplaren
van ‘Betaald met Bloed’ (nieuwe titel: De theologie van het kruis) aan 20 mannen gestuurd die
werden gedoopt. Ze zeiden dat het boek hen helpt bij de problemen die zij tegenkomen.
• We blijven goede reacties ontvangen van de radiostations Impact Radio Pretoria en CCFM Radio
in Cape Town, met verzoeken om Dereks onderwijs.
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JUNI 2021
Derek Prince

We kunnen aan het conflict met satan niet voorbijgaan, als we verlangen dat de
kracht van de Heilige Geest vrijgezet wordt in onze levens. Dit soort geestelijk conflict is geen bewijs van falen.
Integendeel, het is een essentiële voorwaarde voor een vruchtdragende bediening. Uit: ‘Zij zullen boze geesten uitdrijven’

1 JUNI INTERNATIONAAL

3 JUNI SALOMONSEILANDEN

• Bid voor voortdurende groei in gebruikers
van onze sociale media platformen die
Dereks onderwijs delen. Ons doel is om
steeds meer mensen wereldwijd te bereiken.
In het bijzonder de jongere generaties die
op zoek zijn naar waarheid en een doel in
deze onstuimige tijden.

• Bid voor Michael en Janet Light. Zij zullen
in de nabije toekomst de Solomon eilanden
bezoeken en 40.000 exemplaren van de
proclamatiekaart ‘Bidden voor de regering’
en Dereks boeken verspreiden. Daarnaast
zullen ze de DPM-app introduceren.

Azië/Oceanië
2 JUNI MYANMAR
• Bid voor Gods wijsheid en bescherming
voor het DPM-team in Yangon, gezien
de onrust en protesten na de militaire
staatsgreep in februari. Er is een
noodtoestand uitgeroepen.
• Een voorganger gebruikt vijftien van Dereks
boeken bij een discipelschapstraining.
Bid dat de tien deelnemers vele Bijbelse
waarheden mogen ontdekken en
toegewijde discipelen mogen worden.

• Bid dat de lokale radiozender ons voor
een redelijk tarief Dereks dagelijkse
radioprogramma’s laat uitzenden.
• Bid voor een nieuw radiostation op Malaita
dat Dereks programma’s gratis wil uitzenden.

4 JUNI CAMBODJA
• Bid dat de Heer voorgangers Veasna en
Huy zal leiden. Zij zullen samenwerken
met kerken in het zuidwesten, nadat er
vele zijn gesloten door de pandemie.
Ze gaan in september op reis om
medische zorg te bieden en gaan onder
jongeren evangeliseren later dit jaar,
mits het virus onder controle is. Dereks
onderwijsmateriaal zal verspreid worden.

ZENDINGSVERSLAG - CAMBODJA
• We hebben voor het eerst het afgelegen eiland Koh Sdach bezocht,
waar geen kerk was. We hebben het Evangelie gedeeld met honderd
gezinnen van een nog niet eerder bereikte groep mensen. Zij baden
allemaal en accepteerden Jezus! Elk gezin heeft het boek Besef je hoe
waardevol je bent? gekregen.
• We hebben, in samenwerking met een lokale kerk, voedselpakketten
verspreid onder honderd gezinnen in de provincie Pursat. Elk gezin
heeft ook een exemplaar van het boek ‘Do You Realize How Valuable
You Are?’ gekregen. We hebben ook boeken van Derek in de taal
Khmer uitgedeeld in kerken gelegen in de provincies Pursat en
Sihanoukville, deze werden van harte ontvangen.
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DANKBETUIGING - NIEUW-ZEELAND
Ons team in Nieuw-Zeeland ontving onderstaande bedankbrief: Bedankt
voor de geweldige boeken die zijn gegeven aan JMEO Furnace. Ik heb de andere
JMEO-basissen een email gestuurd en ik heb de dubbele exemplaren mee naar
huis kunnen nemen voor mijn man, die in het onderwijsteam van Kairos zit. Hij
is erg opgetogen nu hij boeken heeft gevonden waar hij al zo lang naar zocht!
We zullen ze gebruiken als naslagwerk voor de jongvolwassenen in de kerk en
voor het personeel van JMEO. - JMEO Nieuw-Zeeland personeelslid

5 JUNI NEPAL

8 JUNI NIEUW-ZEELAND

• Twee van Dereks boeken zijn voor het eerst
in het Nepali gedrukt. Bid voor wereldwijde
verspreiding van deze nieuwe titels en dat
ze tot zegen mogen zijn.

• Honderden voorgangers, kerkleiders
en priesters hebben een set van 36
proclamatiekaarten toegestuurd gekregen.
Bid dat de Heer deze waarheden levend zal
maken en dat het hen zal stimuleren Zijn
Woord te proclameren en hun kerken zal
aanmoedigen hetzelfde te doen.

6 JUNI CHINA
• De Chinese vertaling van het boek ‘The
coming revival’ zal spoedig klaar zijn. Bid
dat het goed gebruikt mag worden in de
Chinese kerken en dat het hoop mag
brengen in deze moeilijke periode.
• Bid dat de Heer onze geprinte maar ook de
online materialen zal gebruiken om meer
werkers op te leiden in China.

7 JUNI AUSTRALIË
• Bid voor meer bekendheid van Derek
Prince’ Bijbelonderwijs door sociale media
en de radio.
• Bid voor onze huidige achterban, dat zij
Dereks onderwijs delen met vrienden en
familie.

• We hebben verschillende JMEO-bases en
een JMEO-schip uitgerust met zeventig van
Dereks boeken voor eigen gebruik of om mee
op reis te nemen zodra de grenzen weer zijn
geopend. Bid dat deze materialen tot zegen
zullen zijn voor allen die het ontvangen.

9 JUNI FILIPPIJNEN
• Dereks tv-programma wordt elke zaterdag
uitgezonden. Bid voor de kijkers, dat zij
gezegend en veranderd mogen worden.

10 JUNI TONGA
• Bid voor zalving en bescherming over
voorganger John, hij is begonnen met de
vertaling van een aantal boeken van Derek.

GETUIGENIS - FILIPPIJNEN
• Ik ben zo dankbaar voor de SD-kaart met onderwijs van Derek die ik een tijd geleden ontving
en voor de boeken die je ons gaf. Een hoop van mijn geestelijke groei heb ik te danken aan
het horen van Dereks Bijbelonderwijs. – Lieza Noelle Malinao
• Bedankt voor de introductie aan het onderwijs van Derek Prince. Ik heb ondervonden dat hij
erg Bijbelse, diep gegronde, en toch praktische begeleiding. Nu bid ik elke dag aan de hand
van de overdenkingen. – een christelijke leider, langere tijd in dienst in de Filippijnen
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Europa
11 JUNI SLOWAKIJE
• Bid voor een grotere honger naar Gods
Woord en een nieuwe beweging van de
Heilige Geest in Slowakije.
• In maart is onze redacteur Michal (34)
overleden. Hij laat een vrouw en twee jonge
kinderen achter. Bid voor hen en ook voor
een nieuw teamlid, dat net zo goed en
vaardig is.

12 JUNI VERENIGD KONINKRIJK
• We hebben een stijging gezien in
het aantal aanmeldingen voor de
Correspondentieschool. Bid dat de
studenten de anderhalf jaar durende
cursus afmaken. Bid ook dat zij een sterk
Bijbels fundament ontwikkelen voor hun
leven en hun bediening.
• Een Facebookcampagne heeft ons veel
nieuwe mensen gebracht die zich hebben
inschreven voor onze mailing. Bid dat zij
trouwe aanhangers zullen worden van
DPM en onze visie zullen delen.

13 JUNI SLOVENIË
• Bid dat God deuren opent voor Tadej en
Luka om boeken van Derek te verspreiden.
• Bid voor wijsheid, goed tijdsbeheer en een
succesvolle vertaling van het boek ‘Life
Changing Spiritual Power’.
• Bid voor voorziening in het herstel van een
goede gezondheid en kracht voor onze
vertaalster Alexandra.

14 JUNI SPANJE
• In Torrevieja, Spanje, is er een groot
diaspora van Russischsprekende mensen.
Er zijn ook vele Russische kerken, toch
vormen ze geen eenheid. Bid voor Gods
leiding en verstaan van Zijn wil om de
Russischsprekenden te bereiken.
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15 JUNI ROEMENIË
• Bid voor bescherming, wijsheid, creativiteit
en zalving voor Fanel en Monica in het
werk van DPM in Roemenië. Ook voor hun
pastorale bediening.

16 JUNI FRANKRIJK
• Blijf bidden voor het project omtrent de
Pular-vertaling, deze heeft wat vertraging
opgelopen door de pandemie en politieke
onrust in West-Afrika.
• Veel onderwijsbronnen zijn gratis
weggegeven. Bid dat zij die het kunnen, wat
terug zullen geven en ons financieel steunen.
• Blijf bidden voor Michaël, de zoon van René
(directeur DPM Frankrijk), die ons team
versterkt sinds januari, en voor de andere
teamleden. Dat zij mogen werken met de
zalving van de Heer en Zijn motivatie.

17 JUNI NOORWEGEN
• Vandaag viert DPM Noorwegen
haar 20-jarig bestaan! Bid dat onze
zendingsplannen ons nieuwe vrienden,
klanten en partners zullen opleveren. Bid
ook voor goede relaties met ons netwerk.
• Bid dat Dereks Bijbelonderwijs effectief
gebruikt gaat worden onder voorgangers en
leken in het noorden van Noorwegen.

18 JUNI SERVIË
• Bid voor een goede gezondheid en kracht
voor vertalers Vesna en Tamara. Zodat ze de
werkdruk van hun gewone baan aankunnen.
Bid ook voor kracht bij het vertalen van
nieuwe boeken.
• Bid voor leiding, wijsheid en gunst bij
kerkleiders als we Dereks onderwijs bij hen
introduceren.

19 JUNI POLEN
• Bid dat God nieuwe kansen geeft en
voorziet in vaardige grafisch ontwerpers,
vertalers en andere medewerkers.

• Bid om ontvankelijkheid voor Dereks
onderwijs onder Poolse gelovigen, in het
bijzonder de voorgangers en kerkleiders die
door God worden gebruikt bij de geestelijke
ontwikkeling van gelovigen.

Afrika

• Bid voor nieuwe mensen die Dereks
onderwijs mogen ontdekken! Het is voor
ons een zware taak om nieuwe generaties
te bereiken. Wij voelen ons verantwoordelijk
om hen uit te rusten met Dereks materiaal
in deze moeilijke periode.

22 JUNI ANGOLA
• Bid voor het produceren van de Portugese
zelfstudie en de verspreiding daarvan, dit
rust vooral op bedieningen waarmee wij
samenwerken die reizen naar Angola.
• Er zijn twintig Portugese boeken
beschikbaar om te laten drukken. Bid dat de
fondsen daarvoor snel binnen zijn.

23 JUNI ZAMBIA
Barnard

20 JUNI ZIMBABWE
• Bid voor Barnard, een jonge zendeling die
wacht tot de grenzen opengaan tussen
Zuid-Afrika en Zimbabwe, zodat hij een
onbereikte groep kan bereiken. Hij neemt
Dereks materiaal mee (waaronder 400
uur aan luistermateriaal). Omdat hij drie
jaar wil blijven om te werken met lokale
voorgangers, heeft hij een visum nodig. Bid
voor leiding en voorziening van de Heer.

21 JUNI ZUIDELIJK AFRIKA
• Bid dat het materiaal van Derek
beschikbaar wordt voor veel mensen op
sociale media en dat men met andere
zullen delen over het onderwijs van Derek.

• Het Zuid-Afrikaanse kantoor zal Dereks
materiaal leveren aan een Zuid-Afrikaanse
zendeling die in juli naar Zambia gaat. Bid
voor het slagen van alle regelingen voor een
veilige reis en een vruchtbare zendingsreis
met vele bemoedigde en gezegende mensen.

24 JUNI AFRIKA
• Bid voor Nickson Sibanda, hij werkt voor
Elev8 TV. Hij zendt Dereks onderwijs op vele
platformen uit door onze mobiele app. Er zijn
fondsen nodig om de bediening in de lucht
te houden voor 500 miljoen mensen in Afrika
en online voor de VS en andere landen.
• Bid voor meer radiostations die Dereks
onderwijs willen uitzenden. We hopen op
minimaal één radiostation in elk van de elf
Afrikaanse landen die vallen onder het ZuidAfrikaanse kantoor.

DANKBETUIGING - ZAMBIA
Lameck Mbewe, die betrokken is bij Hope FM, heeft 400 uur aan luistermateriaal van Derek
ontvangen. Daarbij ook nog andere onderwijsmateriaal. Hij reageerde met het volgende bericht:
Hope FM is weer volledig aan het uitzenden na de sluiting in januari 2019. De omroepautoriteit heeft de
voortzetting van de uitzendingen goedgekeurd. Ik ben bereid jullie werk en bediening te ondersteunen
met het gebruik van mijn radiostation elke zondag, in Zambia. Het is mijn plan om het ook online uit te
zenden zodat je uitzending landelijk kan beluisteren.
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Amerika

28 JUNI ETHIOPIË

25 JUNI VERENIGDE STATEN/
SPAANSSPREKENDE GEBIEDEN
• Bid voor voortdurende voorziening voor
onze bediening in de gevangenis, waar
honderden gevangenen, op verzoek,
maandelijks een gratis boek ontvangen.
• Bid voor Norma en Alberto op onze
Spaanse afdeling, zij werken er hard
aan om Dereks materiaal in het Spaans
beschikbaar te maken in de VS en in
Latijns-Amerika door het zoeken van
contact met bijvoorbeeld voorgangers en
onze Spaanse sociale media platformen.

Midden-Oosten
26 JUNI IRAN
• Dereks materiaal werd steeds populairder
op sociale netwerken gedurende het
afgelopen jaar. Het boek ‘Zegen of vloek’
is meer dan duizend keer gedownload! Bid
dat dit zo doorgaat zodat Dereks onderwijs
tot de Iraanse christenen mag bedienen en
ze mag toerusten.

27 JUNI EGYPTE/PERZISCHE GOLF
• Bid voor open deuren om negen boeken
te verspreiden die zijn vertaald en gedrukt
in 2020. Bid ervoor dat dat deze boeken
de geestelijke noden van onze mensen
tegemoet zal komen. Deze konden het
afgelopen jaar niet worden verspreid
vanwege de pandemie.

• Duizend kopieën van het boek ‘Van vloek
naar zegen’ zijn gedrukt in het Amhaars
en liggen nu klaar om verspreid te worden.
Daarbij zullen tweeduizend cd’s met
luistermateriaal van Derek verspreid worden
in afgelegen gebieden waar er weinig
toegang tot internet en veel analfabetisme
is. Bid dat dit materiaal christenen en hun
leiders in Ethiopië zal sterken en toerusten.

Rusland & Oost Europa
29 JUNI ARMENIË
• Ons DPM-team probeert zorg te dragen
voor de kinderen die zijn achtergelaten
zonder ouders tijdens de oorlog tussen
Armenië en Azerbeidzjan. Op dit moment
dragen we voor zo’n tachtig kinderen de
constante zorg. Bid voor hulp van de Heer
en voorziening in deze nood en onze
onderwijsinstelling, dat we een succesvol
zomerkamp voor ze kunnen organiseren.

30 JUNI RUSLAND
• Gedurende de pandemie is ons aantal lezers
gestegen. We willen nieuwe titels uitgeven
en verspreiden. Er zijn in maart drie boeken
gedrukt: ‘Leer bidden’, ‘Gods plan voor je
geld’ en ‘Oordelen’. Bid dat deze boeken
vele mensen zullen bereiken en hen mogen
dienen.
• Studenten van de Correspondentieschool
hebben hun laatste semester afgerond en
hun certificaten ontvangen. Bid voor hen dat
ze hun leven voortzetten met de Heer en bid
voor Gods leiding in het promoten van de
Correspondentieschool.

Ga voor onderwijs- en nieuwsbrieven naar www.derekprince.nl
0251 255044

info@derekprince.nl
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