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NOVEMBER 2022
Derek Prince zei ooit: “Als we een volledig en onvoorwaardelijk geloof 
hadden in drie aspecten van Gods natuur – Zijn goedheid, Zijn wijsheid en 
Zijn macht – dan zouden we God nooit ongehoorzaam zijn.” En het zou onze 
gebeden aanwakkeren! Bid met ons mee zodat we Dereks levensveranderende 
Bijbelonderwijs nog meer beschikbaar kunnen maken. Bedankt je steun!

1 NOVEMBER INTERNATIONAAL
• Bid voor ons team en de zendingswerkers 

over de hele wereld om hun werk en 
projecten uit te voeren met Gods leiding, 
bescherming en kracht. Velen hebben 
te maken met fysieke strijd, politieke 
onrust, economische druk en religieuze 
beperkingen. Laten we op de Heer blijven 
vertrouwen en belijden dat Hij trouw is!

Europa

2 NOVEMBER NEDERLAND
• Op 11 november begint de online 

cursus, Leven in Gods aanwezigheid. 
Ons verlangen is dat meer Nederlanders 
de Heer zullen aanbidden in Geest en 
waarheid. Bid dat God hun harten opent. 
Bid ook voor nieuwe medewerkers om 
ons te ondersteunen bij de ontwikkeling 
van online cursussen.

3 NOVEMBER OOST-EUROPA
• Bid om wijsheid en bescherming van de 

Heer voor directeur Branislav, hij houdt 
toezicht op het werk in meer dan 10 landen 
en reist regelmatig om de veldwerkers te 
bezoeken.

• Bid ook om de voorziening van de Heer 
voor al het werk dat in deze landen wordt 
gedaan.

4 NOVEMBER ITALIË
• Bid om de wijsheid en leiding van de Heer 

voor het openen van een DPM-kantoor in 

Italië.

• Het vertaalwerk aan Italiaanse ondertitels 
voor YouTube gaat door, bid voor de 
betrokkenen.

5 NOVEMBER FRANKRIJK
• We hebben audioboeken uitgebracht, 

Wandelen met God en Hoor Gods stem. Bid 
dat veel mensen deze audioboeken zullen 
downloaden en erdoor gezegend zullen 
worden. Bid ook voor Thierry en Frédéric, 
die de audioboeken en video’s inspreken.

• Er worden meer video’s 
nagesynchroniseerd, omdat de Fransen dit 
verkiezen boven ondertitels. Bid voor meer 
bezoekers op ons YouTube-kanaal en dat 
het onderwijs een diepe impact zal hebben 
op iedereen die het hoort.

• Bid voor Caroline bij het opzetten van een 
nieuw kanaal, waardoor mensen, vooral uit 
Afrika, Dereks berichten kunnen delen.

• Bid voor een hogere verkoop in Québec, 
Canada (Franstalig) via onze groothandel.

6 NOVEMBER DUITSLAND
• Bid om de wijsheid van de Heer in het 

gebruik van meer digitale communicatie 
als  wij voorzien in Dereks onderwijs in het 
Duits.

• Bid dat meer Duitse gelovigen ons zullen 
steunen in gebed en in het verspreiden van 
Dereks onderwijs in dit land.
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7 NOVEMBER VERENIGD 
KONINKRIJK
• Blijf bidden voor onze gevangenisbediening, 

dat wij meer gevangenen bereiken met 
Dereks onderwijs.

• Bid dat de betrokken pastoors Gods 
wijsheid en inzicht hebben als ze delen en 
lesgeven uit Dereks materiaal.

Azië/Oceanië 

8 NOVEMBER NEPAL
• Er zijn meer dan 800.000 exemplaren van 

Dereks Nepalese boeken gedrukt, en 50 
titels worden herdrukt. Bid dat dit soepel 
zal verlopen, om bescherming over de 
verspreiding, en dat duizenden Nepalese 
predikanten en gelovigen bemoedigd 
worden door de boeken.

9 NOVEMBER INDONESIË
• Bid om Gods zalving, genezing en 

bescherming voor medewerker Rolan, 

hij spreekt Dereks 365 dagelijkse 
overdenkingen in het Indonesisch in. Bid 
om bescherming, ook voor zijn vrouw en 
twee tieners. Hij heeft aanvallen op zijn 
gezondheid gehad sinds hij met dit werk 
begon.

• Bid dat christelijke radiostations in 
Indonesië bereid zijn om Dereks dagelijkse 
overdenkingen af te spelen.

10 NOVEMBER JAPAN
• Bid om een goede gezondheid en kracht 

voor onze vertaler, “Yvonne”, ze vertaalt 
Dereks onderwijs in het Japans.

• Bid om duidelijkheid over Gods strategieën 
om het Japanse volk te bereiken met Dereks 
Bijbelonderwijs.

11 NOVEMBER AUSTRALIË
• Peter en Katie werken met ons samen 

om de Aboriginals te dienen en Dereks 
onderwijs te verspreiden. Bid voor een 
goede gezondheid en bescherming voor 
hen terwijl ze door Australië reizen.

GETUIGENIS – Australië 
Peter en Katie deelden dit getuigenis na een recente 
reis naar de Aboriginals in Australië:

“We ontmoetten een man in kritieke toestand in een 
medisch centrum dat dienstdoet als ziekenhuis. Hij 
leed aan koorts, veroorzaakt door een infectie, het 
gevolg van complicaties na een recente operatie van 
het hart. Het medische team maakte plannen om 
hem over te vliegen voor een dringende medische 
behandeling. Vijftien familieleden waren in zijn 
kamer en buiten de faciliteit. Een ouderling nam ons 
mee om hem de handen op te leggen en te bidden. 
De man en zijn familie waren erg dankbaar voor 
het ontvangen van Dereks boek Driemaal daags. 
We belden de volgende dag om te zien hoe het met 
hem ging. Ze lieten ons dankbaar weten dat de man 
genezen was. Hij was ontslagen en naar huis! De 
familie kijkt ernaar uit om het boek te lezen en hun 
mening erover te delen.”
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12 NOVEMBER CAMBODJA
• Bid dat Dereks onderwijs op sociale 

media, de website en YouTube meer 

mensen hier zal bereiken, hun geloof zal 

versterken en hun kennis van Gods Woord 

zal verdiepen.

13 NOVEMBER THAILAND
• Onze werkers waren in september en 

oktober in Thailand en Laos. Ze ontmoetten 

predikanten en kerkleiders en gaven hun 

materiaal in het Thais en Lao en online 

materialen. Bid voor gelovigen om meer 

van Dereks onderwijs te krijgen en erdoor 

beïnvloed te worden.

• Onze Thaise coördinatoren hebben contact 

met een echtpaar in Thailand, die bereid 

zijn om het team van coördinatoren voor 

het werk van DPM in Thailand te vervoegen. 

Bid om de wijsheid en leiding van de Heer 

voor het team.

14 NOVEMBER CHINA 
• China heeft nog steeds een strikt ‘zero-

covid-beleid.’ Recente rapporten spraken 

over 60 miljoen inwoners in lockdown 

en dat de beperkingen eindeloos lijken 

door te gaan. Dit heeft gevolgen voor de 

verspreiding van Dereks onderwijs, omdat 

reizen en vervoeren moeilijk zijn. Bid om 

wijsheid voor het team om Dereks onderwijs 

te verspreiden.

15 NOVEMBER LAOS
• De omwisseling is nu het eerste boekje dat 

DPM in Lao heeft gedrukt! Bid om zegen 
voor alle ontvangers en dat zij opgebouwd 
mogen worden in hun geloof door Dereks 
onderwijs en dat dit boekje gedeeld zal 
worden onder vele gelovigen in Laos.

16 NOVEMBER VIETNAM
• De regering introduceert nieuwe wetten 

die bedoeld zijn om het werk van God te 
beperken. Bid om Gods bescherming en 
leiding voor DPM-coördinatoren, Pastor “A” 
en Pastor “D”.

• Bid voor gelovigen in Vietnam om 
standvastig in hun geloof te blijven en dat 
velen onze website bezoeken en gebruik 
maken van al het gratis beschikbare 
materiaal.

Centraal Azië 

17 NOVEMBER ESTLAND
• DPM-werker German, gevestigd in Estland, 

is bezig met de voorbereiding van de 
seminars voor de parochianen van de 
kerk die hij voorgaat. Bid dat de Heer hem 
zalft en dat levens worden veranderd door 
Dereks onderwijs.

18 NOVEMBER OEKRAÏNE
• Bid voor evangelist Vlad. Ondanks 

aanhoudende aanvallen op Oekraïense 

ZENDINGSVERSLAG  
– Cambodja
Er werden seminars gehouden voor 83 
voorgangers in twee provincies, gebaseerd 
op drie van Dereks boeken. Cambodjaanse 
predikanten in verschillende denominaties 
lopen het risico onjuist onderwijs te krijgen, 
dus deze seminars kwamen op het juiste 
moment.
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steden door het Russische leger, worden er 
bijna dagelijks bestellingen verzonden. Bid 
voor de succesvolle herdruk van Russische 
en Oekraïense evangelische traktaten. 
Deze zijn erg handig voor soldaten en 
ontheemden.

19 NOVEMBER ARMENIË
• Het conflict in Nagorno-Karabach is weer 

opgelaaid. Sinds 2020 zijn er duizenden 
slachtoffers en weeskinderen. DPM zorgt 
voor ongeveer 100 kinderen, bid voor 
bescherming voor ons team en voor 
voldoende middelen.

• In de afgelopen maanden is er een sterke 
toename in belangstelling voor Dereks 
boeken, in het bijzonder Koers houden in de 
storm. Het is een grote troost geweest voor 
veel moeders wier zonen zijn omgekomen. 
Bid dat de Heilige Geest er troost door blijft 
brengen.

20 NOVEMBER RUSLAND 
• Als gevolg van de oorlog met Oekraïne is 

de vervolging van christenen in Rusland 
geïntensiveerd en zijn er ernstige financiële 
problemen. Bid om Gods hulp en 
voorziening voor ons team, veel drukkerijen 
zijn terughoudend om Dereks boeken 
te drukken. Bid dat Dereks onderwijs 
beschikbaar zal blijven.

Midden-Oosten

21 NOVEMBER EGYPTE/MIDDEN-
OOSTEN
• Dereks boeken zijn verkrijgbaar op twee 

boekenbeurzen in Koerdistan. Begin 
november werd er al een gehouden in de 
Verenigde Arabische Emiraten. Bid dat de 
Heer Dereks onderwijs gebruikt om velen tot 
Christus te trekken.

• Bid voor het team uit Egypte dat naar 
Jordanië reist om SD-kaarten met 13 
video- en audiopreken mee te nemen voor 
verspreiding en gebruik in Syrië, Jordanië en 
Israël. Bid dat het onderwijs velen zal raken.

GETUIGENISSEN  – 
Vietnam
DPM Nieuw-Zeeland ondersteunt vijf 

predikanten met evangelisatie en 
discipelschap. Pastor “D’’ schrijft: 
‘‘Bedankt voor uw vrijgevigheid en 
voortdurende steun, vooral voor de 
pastors die u sponsort. Hier zijn  
drie getuigenissen die we hebben 
ontvangen.’’

• ‘‘Het boek Gods antwoord voor 
afwijzing, was een enorme zegen. We 
gebruikten het om drugsverslaafden 
en verstotenen te helpen. We weten 
waarom ze zich zo gedroegen en hoe 
we ze kunnen helpen. Bedankt.” 
—Pastor “P”

• “Dereks onderwijs is een grote zegen 
voor mij en mijn kerk geweest. We 
gebruiken het om onze huisgroepen 
en nieuwe gelovigen te onderwijzen. 
De Bijbelcursus is geweldig voor 
discipelschap.” —Pastor “S”

• “Bedankt voor je steun; hiermee kan ik 
stamdiscipelen voor Jezus op leiden. 
We hebben maandelijkse Bijbellessen. 
. . en we gaan samen op pad om zielen 
te winnen.” —Pastor “T”
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GETUIGENIS – 
Oekraïne 
Veel mensen lezen Dereks 
boeken en luisteren naar 
zijn online onderwijs. Vera, 
82, belde ons om boeken te 
bestellen. Terwijl Russische 
troepen Kiev probeerden te 
belegeren, bad ze om Gods 
bescherming en luisterde ze 
elke dag naar Derek op ons 
YouTube-kanaal. Dit is de 
belangrijkste inspiratiebron 
voor hun gezin.

22 NOVEMBER TURKIJE
• Dereks materiaal is beschikbaar in bijna 

alle evangelische kerken in Turkije, evenals 
enkele orthodoxe kerken. Bid dat ons 
team doorgaat met hun werk, ondanks de 
toenemende vervolging.

23 NOVEMBER EGYPTE/NOORD 
AFRIKA
• Dank God voor de succesvolle afronding 

van de vertaling van Gods wil voor je leven in 
Kabyle (deze taal spreekt men in Algerije en 
Marokko). Bid dat het drukken en de audio 
opname goed zullen verlopen.

Indiaas subcontinent

24 NOVEMBER INDIA
• In december wordt het jaarlijkse ‘Wezen 

Kerstfeest’ gehouden. Het is een tijd van 
vreugde voor de kinderen en een kans voor 
hen om het evangelie te horen en erop te 
reageren. Bid om bescherming, voorziening 
en dat veel nieuwe volgers van Jezus.

25 NOVEMBER SRI LANKA 
• Sri Lanka maakt de ergste economische 

crisis door sinds 1948. Bid om Gods 

wijsheid, bescherming en voorziening voor 
vertegenwoordiger, bisschop Prince, hij 
biedt hulp aan voorgangers en behoeftigen 
in veel gebieden en verspreidt ook Dereks 
onderwijs.

Afrika

26 NOVEMBER ZUID-AFRIKA
• De gepensioneerde dominee Hampie 

Stemmet is op zijn tiende reis naar Kalahari 
en de Noord-, West-, Zuid- en Oost-Kaap, 
en ook naar nieuwe steden. Hij moet 
7000km afleggen om Dereks materialen 
hier te verspreiden. Bid voor Gods 
bescherming, kracht en gunst. 

• Bid voor degenen die Dereks onderwijs 
hebben ontvangen van Pastor Stemmets. 
Er is geen plaatselijke predikant en de 
mensen zijn wanhopig op zoek naar 
geestelijk voedsel. Hij zal contact opnemen 
met degenen die hij heeft bediend via 
WhatsApp.

27 NOVEMBER ANGOLA
• Bid voor een succesvolle druk van de 

Portugese zelfstudie Bijbelcursus.
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ZENDINGSVERSLAG – India
Een driedaags trainingsprogramma werd gehouden voor 19 jonge vrouwen (inclusief de 
kinderen van predikanten). We ondervonden veel geestelijke strijd, maar realiseerden ons dat 
dit te wijten was aan de impact van deze gebeurtenis. Alle jongedames getuigden, sommigen 
met tranen, van wat God in hun leven had gedaan. Een van hen zei dat ze de richting in haar 
leven zou zijn kwijtgeraakt als ze niet was gekomen. Een ander getuigde dat ze zou stoppen 
met haar bediening als ze niet was gekomen. De sessie over Van vloek naar zegen was 
voor velen de eyeopener. Ze vertrokken met nieuwe visie en vreugde, en vele getuigenissen 
volgenden. Prijs de Heer!

• Bid ook voor de verspreiding ervan, 
gebruikelijke manieren zijn niet betrouwbaar 
of te duur. Een groot deel van de 
verspreiding van Dereks materiaal is door 
predikanten of Zuid-Afrikaanse werkers die 
naar de buurlanden reizen.

Amerika

28 NOVEMBER VERENIGDE STATEN
• Bid dat God Dereks onderwijs blijft 

gebruiken om gevangenen aan te moedigen 
en te onderwijzen. Honderden ontvangen 
maandelijks op verzoek een gratis item en 
velen uiten hun oprechte dank.

• Bid om de zegen en bemoediging van 

de Heer voor de pastoors die ook Dereks 
materiaal ontvangen om te gebruiken in 
hun Bijbelstudies met gevangenen.

29 NOVEMBER CANADA
• Bid om Gods wijsheid en leiding voor 

de beste manier om de enorme natie te 
bereiken met Dereks onderwijs.

30 NOVEMBER VERENIGDE STATEN/
SPAANSE BEDIENING 
• We blazen Dereks Spaanse radioprogramma 

Sleutels tot succesvol leven nieuw leven in. 
Bid voor de betrokkenen om dit project met 
succes af te ronden.

• Bid om Gods gunst. Ons team werkt eraan 
om de Spaanse gemeenschap hier en in het 
buitenland te bereiken en te dienen.
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DECEMBER 2022   
“Ik moet mijn geloof serieus nemen omdat de machten van de vijand hun rol zeer serieus nemen.”  

(Derek Prince – Spiritual Warfare for the End Times)

1 DECEMBER INTERNATIONAAL 
• Bid om de gunst en voorziening van God 

voor elk kantoor om al Zijn doelen te 
vervullen voor degenen die ze proberen te 
bereiken en te dienen.

Azië/Oceanië

2 DECEMBER CHINA
• Bid voor de dagelijkse zalving van God 

in het team en voor Zijn wijsheid in hun 
non-stop, maar moeizame communicatie 
met gelovigen in China in een zeer moeilijke 
omgeving.

• Bid om Gods voortdurende bescherming op 
het Derek Prince WeChat-platform en alle 
websites en om Zijn wijsheid en hulp voor 
degenen die het nieuwe boek, The Beast or 
The Lamb, vertalen.

3 DECEMBER MYANMAR
• Een christelijke organisatie heeft 

10 verschillende boeken van Derek 
verspreid onder jonge gelovigen. Velen 
uit boeddhistische families zijn onlangs 
christen geworden en de kerk begint te 
groeien en tot leven te komen. Bid dat 
deze boeken een grote zegen zullen zijn 
voor de ontvangers en degene waarmee zij 
dit delen.

4 DECEMBER AUSTRALIË/PAPOEA-
NIEUW-GUINEA
• Bid om gunst voor DPM-directeur Alex, 

hij probeert contact te maken met een 
bedieningsleider in Papoea-Nieuw-Guinea 
over het hervatten van hun werk daar.

• Bid voor partners die helpen om het bereik 
van DPM in Australië te vergroten.

5 DECEMBER SALOMONSEILANDEN
• Dereks dagelijkse overdenkingen 

programma’s van Gods levende Woord en 
Woord uit het Woord worden uitgezonden 
op het landelijke radiostation. Bid dat veel 
mensen zich zullen afstemmen op en 
bemoedigd zullen worden in hun wandel met 
de Heer.

6 DECEMBER CAMBODJA
• Bid om Gods zalving en bescherming voor 

directeur Huy en zijn team, ze houden 
verschillende kerstcampagnes. Dit omvat 
gevangeniswerk in de hoofdstad Phnom 
Penh, een provincie in het zuiden en 
een andere in het noordwesten. Bid dat 
veel gevangenen gered zullen worden en 
bemoedigd worden door Dereks materiaal. 
Ook krijgen ze kerstcadeaus.

7 DECEMBER FILIPPIJNEN
• Verschillende online radiostations en één 

FM-station zenden nu Dereks programma’s 

ZENDINGSVERSLAG – China
Ons team heeft een nieuw platform geopend. Veel nieuwe gelovigen 
vonden het (3500 views in 3 weken), en kerkleiders reikten de hand 
om Dereks materiaal in het Chinees te krijgen om te delen met 
plaatselijke gelovigen.
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GETUIGENIS – Filippijnen
“God heeft me zoveel geleerd door Derek Prince’ 
onlineonderwijs en zijn boeken, vooral over bevrijding. 
Ik weet dat God me wil genezen en bevrijden, dus van 
wie kan ik beter leren dan ten eerste de Heilige Geest 
en ten tweede Derek Prince.’’

uit. Bid voor velen om te luisteren en 
gesterkt te worden in hun geloof en voor 
ongelovigen die inschakelen en gered te 
worden.

• Bid om Gods bescherming en zalving voor 
Joseph terwijl hij Dereks boeken in het 
Tagalog vertaalt.

• Bid dat veel mensen de webpagina 
zullen vinden waar deze boeken gratis te 
downloaden zijn.

8 DECEMBER NIEUW-ZEELAND 
• Bid om Gods zegen, zalving en bescherming 

voor de DPM Digital Teamleden in Nieuw-
Zeeland: James, Evan, Matthew, Jess, Masa 
en William.

• Bid dat steeds meer mensen wereldwijd 
worden bereikt door de uitbreiding van ons 
digitale werk.

Europa  

9 DECEMBER FRANKRIJK
• We kregen een verzoek om boeken voor 

gevangenispastoors om aan gevangenen 
te geven. We wilden dit al jaren doen, maar 
het rechtssysteem stond het niet toe. Bid 
dat de Heer ons zal helpen om deze tak van 
bediening op te zetten en dat het tot zegen 
zal zijn voor veel gevangenen.

• Bid om wijsheid voor Catherine om de 
boekhouding voor 2022 nauwkeurig af te 
sluiten, het is ingewikkelder geworden.

• Bid om Gods zegen voor Michaël (en zijn 
familie) nu hij een belangrijkere rol op 

zich neemt en ook door een aantal grote 
moeilijkheden gaat.

• Bid dat directeur René nieuwe ideeën, visie 
en wijsheid mag ontvangen om DPM te 
helpen tot zegen en bemoediging te zijn 
voor de Franstalige wereld.

10 DECEMBER ZWITSERLAND
• Bid dat directeur Ruedi de leiding, visie en 

voorziening van de Heer krijgt voor het werk 
dat Hij graag in dit land en in de buurlanden 
volbracht wil zien.

11 DECEMBER PORTUGESE ZENDING
• We hebben contact gehad met een 

stel dat wil werken aan de vertaling van 
ondertiteling in het Portugees. Deze 
ondertitels zullen ook dienen als basis voor 
Braziliaans Portugees. Het stel vertaalt ook 
professioneel voor bedrijven als HBO en 
Netflix. Bid dat hun werk vruchtbaar zal zijn 
en dat veel Portugezen de video’s online 
zullen vinden.

12 DECEMBER DENEMARKEN
• Bid om een grotere verkoop van Dereks 

boeken en dat degenen die ze kopen 
enorm bemoedigd zullen worden door zijn 
onderwijs.

13 DECEMBER VERENIGD 
KONINKRIJK
• Bid voor de ontwikkeling en verbetering 

van onze mobiele app, dat deze veel jonge 
mensen kennis zal laten maken met Dereks 
onderwijs.

• We hebben een nieuwe titel gepubliceerd 
die spreekt over het ontwikkelen van een 
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karakter zoals Christus in deze eindtijd-
uitdagingen. Bid dat het goed wordt 
ontvangen en dat de lezers de boodschap 
toepassen.

14 DECEMBER NOORWEGEN
• Bid voor contact met nieuwe partners 

en vrienden om het werk van DPM in 
Noorwegen en in Scandinavië uit te breiden.  

15 DECEMBER ZWEDEN
• Bid dat ons zendingswerk in Zweden zal 

groeien en om verbinding met degenen die 
het willen steunen.

• Bid dat de verspreiding van Dereks boeken 
toe zal nemen.

16 DECEMBER NEDERLAND
• Vorige maand publiceerden we Hoor Gods 

stem. Bid dat dit Nederlandse gelovigen 
helpt de Heer in hun leven te horen spreken 
en hun stappen te leiden.

Afrika

17 DECEMBER OOST AFRIKA
• Bid voor Geoffrey en Pauline die in Kenia 

wonen terwijl ze werken aan de uitbreiding 
van Dereks onderwijs naar Oost-Afrika.

• Bid dat het vertaalwerk zal doorgaan en 
voor een groeiende bekendheid van Dereks 
onderwijs in deze regio.

18 DECEMBER ZIMBABWE
• Met een Zimbabwaanse koerier konden we 

36 dozen boeken naar het DPM-kantoor 
in Zimbabwe brengen (vanuit Zuid-Afrika). 
Bid dat alle boeken die zijn verzonden 
een grote zegen zullen zijn en vrucht 
zullen voortbrengen in de levens van de 
ontvangers.

19 DECEMBER ZUID-AFRIKA
• Een aantal boeken in het Afrikaans 

bevinden zich in de laatste redigeerfase. Bid 
voor het succesvolle drukken, evenals het 
drukken van de Xhosa boeken.

• Bid om de zalving van de Heer voor de 
voorganger die werkt aan de Zoeloe-
vertaling van Ontmoeting in Jeruzalem.

20 DECEMBER FRANSSPREKEND 
AFRIKA 
• Blijf bidden voor open deuren en de juiste 

contacten om Dereks boeken over Franstalig 
Afrika te kunnen verspreiden.

Amerika 

21 DECEMBER VERENIGDE STATEN/
SPAANSE BEDIENING
• Bid dat we Dereks Spaanse radioprogramma 

beschikbaar kunnen maken op onze mobiele 
app.

• Bid om de juiste contacten met Spaanse 

GETUIGENIS – VK Gevangenisbediening 
Een pastoor deelde een bericht van een gevangene die de 20-weekse Zelfstudie Bijbelcursus 
had voltooid.

“Ik ben geestelijk scherper geworden en ben me meer bewust van mijn daden en woorden, 
waar het hart vol van is loopt de mond van over. Het moedigde mij aan om een christelijk leven 
te leiden omdat, zoals in de Bijbel staat, oordeel over ons zal komen als een dief en ik wil het 
eeuwige leven, voor altijd zonder spijt.”

De pastoor voegde toe: “Ik hoor veel opmerkingen van bewakers over zijn ommekeer. Ik dank 
God voor je trouw en de materialen waarmee je ons hebt gezegend om de jonge mannen hier 
te helpen veranderen.”



11

dat Dereks Arabische boeken beschikbaar 
worden in Tunesië. In september nam een 
DPM-partner deel aan een boekenbeurs in 
Tunesië, waar alle boeken van Derek te koop 
werden aangeboden! Bid dat de Heer deze 
boeken gebruikt om levens aan te raken en 
te veranderen.

24 DECEMBER ISRAËL
• Bid dat steeds meer Joden, zowel in Israël 

als daarbuiten, bereikt zullen worden met 
Dereks onderwijs in het Hebreeuws, via 
verschillende platforms.

• Bid dat de Arabisch en Russischsprekende 
mensen in Israël Dereks materiaal ook in 
hun taal zullen ontdekken.

25 DECEMBER IRAN
• De radio-uitzendingen verspreiden zich 

via sociale media over heel Iran. Iemand 
schreef dat Dereks onderwijs haar heeft 
geholpen Christus te leren kennen en Zijn 

radiostations die Dereks uitzendingen willen 
gaan uitzenden, zodat velen in de Latino-
gemeenschap erdoor beïnvloed zullen 
worden.

22 DECEMBER BRAZILIË
• We werken aan nieuwe relaties en God 

voegt mensen bij een team van vrijwilligers. 
Ze vertalen nu video’s (Portugees naar 
Braziliaans Portugees) en boeken, 
waaronder Zegen of Vloek, De Omwisseling 
en Zij zullen boze geesten uitdrijven. Bid 
om de juiste contacten om dit onderwijs 
beschikbaar te maken in Brazilië.

Midden-Oosten

23 DECEMBER EGYPTE/NOORD 
AFRIKA
• Ons team in Egypte bidt al een lange tijd 

ZENDINGSVERSLAG – VS/Spaanse bediening 
In september bezocht een groep Spaanse predikanten uit Puerto Rico ons kantoor en een 
conferentie voor Spaanse leiders en predikanten, die werd georganiseerd onder leiding van 
de lokale predikant. Ze hadden net over Derek Prince gehoord tijdens dit evenement en 
waren dankbaar voor het onderwijs dat ze hoorden. De gratis lespakketten werden met grote 
dank ontvangen. Pastor en kapelaan Marisol Rodriguez zei: “Bedankt voor jullie gastvrijheid. 
Het was zeer de moeite waard om dit met jullie allemaal bij DPM te delen. Dereks boeken 
waren een grote zegen. Wij houden van u. God zij met u.” (Orkaan Fiona trof Puerto Rico 
terwijl ze hier waren, dus ze gingen terug naar een moeilijke situatie voor zichzelf en hun 
families.)



Woord in haar dagelijks leven na te leven. 
Ze luistert met haar vrienden. Prijs God dat 
het aantal luisteraars elke week stijgt! Bid 
om kracht, bescherming, en leiding van de 
Heilige Geest voor ons team om Dereks 
onderwijs uit te breiden.

26 DECEMBER SYRIË
• Bid voor Dereks eerste onderwijs in 

Kurmanji en voor onze overdenkingen om 
veel Syriërs te bereiken en hen te helpen om 
zoals Christus te leven en in vrijmoedigheid 
het evangelie te delen.

27 DECEMBER EGYPTE/MIDDEN-
OOSTEN
• Bid voor het vertaalproject van 23 radio-

afleveringen met de titel Uitleg van Hebreeën 
in het Arabisch. Bid tot de Heer om alle 
obstakels die hen zouden belemmeren, weg 
te nemen.

Centraal Azië

28 DECEMBER WIT-RUSLAND
• Bid voor nieuwe studenten voor onze 

Bijbelcorrespondentieschool en voor een 
succesvolle afronding.

• Bid om de juiste contacten en nieuwe 
kansen voor ons team om Dereks materiaal 
in heel Wit-Rusland te verspreiden.

29 DECEMBER ESTLAND/LETLAND
• DPM werker German, nam onlangs deel 

aan een conferentie voor predikanten 

en predikanten in Letland. Bid voor zijn 

voortdurende zendingswerk en voor allen 

die Dereks materiaal ontvangen om te 

groeien in hun geloof en het met anderen te 

delen.

30 DECEMBER ARMENIË
• Dereks brochure Seven Steps to Your 

Healing is verkrijgbaar in veel medische 

instellingen en ziekenhuizen in Armenië. 

Veel artsen vragen het materiaal aan voor 

hun ziekenhuizen omdat patiënten sneller 

herstellen en beter worden door ze te 

lezen! Bid dat deze leer goed ontvangen 

zal worden.

Indiaas subcontinent

31 DECEMBER INDIA
• Directeuren Elsie en Danny hebben dit 

jaar onder grote druk gestaan, waaronder 

gezondheidsproblemen en hebben Gods 

totale genezing nodig.

• Bid ook voor Paul als hij zijn nieuwe rol als 

Office Manager inneemt, wat veel druk van 

Elsie zal wegnemen.

ZENDINGSVERSLAG  – 
LETLAND
DPM werker German, nam deel aan een conferentie in 
Letland, waar hij Dereks boeken aan de boekentafels 
uitdeelde. Meer dan 400 mensen waren aanwezig uit 
verschillende landen en continenten. Hij zei: ‘‘Bij ons in 
de hal waren er tafels met boeken van andere auteurs, 
maar de meeste mensen waren geïnteresseerd in Dereks 
boeken. Er zal altijd vraag zijn naar goed bijbels onderwijs.’’

Ga voor onderwijs en nieuwsbrieven naar www.derekprince.nl

  facebook.com/derekprinceministries    + 31 (0) 251 255 044   

 info@derekprince.nl   DPM Nederland, Nijverheidsweg 12, 7005 BJ, Doetinchem


