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SEPTEMBER 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 SEPTEMBER INTERNATIONAAL
• Ons wereldwijde team dient DPM ijverig 

en trouw te midden van verschillende 
moeilijkheden en tegenstand. Bid dat 
God hen zal beschermen tegen geestelijke 
en fysieke aanvallen en zal voorzien in al 
hun persoonlijke behoeften en behoeften 
in de bediening.

Europa

2 SEPTEMBER NEDERLAND
• Deze maand zullen we Dereks 

onderwijsbrief versturen. Het belang 
van Jeruzalem, en een bijbehorende 
proclamatiekaart. Bid dat meer mensen 
bidden voor de vrede van Jeruzalem en 
de terugkeer van onze Messias naar Sion.

3 SEPTEMBER OOST-EUROPA
• Directeur Branislav houdt toezicht op 

de kantoren en werkt in deze regio en 
reist regelmatig om het personeel te 
bezoeken en aan te moedigen. Bid om 
zijn bescherming en om Gods wijsheid en 
inzicht in alles wat hij doet. 

4 SEPTEMBER ITALIË
• Er wordt gewerkt aan Italiaanse ondertiteling 

voor ons YouTube-kanaal. Blijf bidden om 
wijsheid van de Heer over het openen van 
een DPM-kantoor in Italië om dit land te 
bereiken met Dereks onderwijs.

5 SEPTEMBER ROEMENIË

• Bid voor Gods wijsheid en leiding bij het 
samenstellen van diverse pakketten met 
Dereks onderwijs. Dit zal gebruikt worden 
voor pastorale zorg en voor het toerusten 
van gelovigen.

6 SEPTEMBER DUITSLAND
• Bid dat God ons team zal blijven inspireren 

met innovatieve ideeën om de Duitstalige 
gemeenschap in toenemende mate te 
bereiken en de middelen te verschaffen om 
deze op te volgen.

• We werken aan de overgang naar digitale 
communicatie en productverspreiding. Bid 
voor Gods wijsheid en leiding hierin.

7 SEPTEMBER VERENIGD 
KONINKRIJK
• Bid dat onze ‘Foundations’-serie met 

succes wordt gebruikt door kleine groepen 
en discipelschapskringen, of ze nu online of 
fysiek bijeenkomen.

• Bid dat de ontwikkeling van nieuwe 
onlinecursussen soepel verloopt en voor 
onze cursuscoördinator die reageert op 
verzoeken van mensen die geïnteresseerd 
zijn in de studies.

8 SEPTEMBER FRANKRIJK
• We hebben net het boek ‘The Beast or the 

Lamb’ uitgebracht. Bid dat Gods volk diep 
geraakt zal worden door deze belangrijke 
boodschap en voor een goede verkoop.

• Bid voor Frédéric, hij spreekt de video 
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ZENDINGSBERICHT – 
Cambodja
• Directeur Huy en zijn team 

maakten een tweede reis naar een 
noordoostelijke provincie om een 
seminar voor predikanten te houden. 
Discussiegroepen gaven de predikanten 
meer openbaring, en zelfs het DPM-
team zag opnieuw wat Jezus aan het 
kruis deed.

• Er werd ook nog een seminar voor 
voorgangers gehouden, waar het aantal 
aanwezigen overtrof hun verwachtingen. 
Onderwerpen waren onder meer ‘Vader 
God’. Ze kregen allemaal boeken. 
Iedereen was erg gezegend, hield van 
leren en gemeenschap, en wilde niet dat 
het zou eindigen!

“Mannen en Vaders” in. Bid dat het veel 
Franssprekende mensen zal bereiken.

• Bid voor Thierry, de stem voor onze 
audioboeken. We hebben recent onze 
eerste twee uitgebracht, ‘Wandelen met 
God’ en ‘Gods stem horen’. Bid dat velen 
dit onderwijs zullen ontvangen en gezegend 
zullen worden.

9 SEPTEMBER SLOWAKIJE
• Bid voor vrijwilligers om te helpen met het 

vertalen en redigeren van ondertiteling van 
Dereks audiovisuele lesmaterialen.

10 SEPTEMBER MACEDONIË 
• Ons zendingsteam heeft onlangs twee 

steden in Macedonië bezocht, waar 
ze evangelisatie hielden en Dereks 
materiaal deelden. Ze raakten bevriend 
met kerkleiders die hen graag terug wilden 
zien. Bid dat Dereks onderwijs een grote 
impact zal hebben op iedereen die het heeft 
ontvangen.

Azië/Oceanië 

11 SEPTEMBER AUSTRALIË
• Onze potentiële zengingspartners, Peter 

en Katie, reizen deze maand naar het 
afgelegen Northern Territory om Elcho 
Island te bezoeken. Hun contactpersoon 
daar is erg blij met het ontvangen van 
DPM-materialen voor de inheemse 
gemeenschap. (Hij maakte deel uit van de 
opwekking van Elcho Island in 1979, waar 
de Aboriginals het vuur van God ontvingen. 
Uitingen van die opwekking gingen door 
tot het begin van de jaren negentig.) Bid 
om Gods zegen en gunst bij deze speciale 
zending.

12 SEPTEMBER CAMBODJA
• Er zullen twee seminars voor predikanten 

worden gehouden, een op 15 september 
en een andere midden oktober in het 
zuidwesten van Cambodja. Bid om Gods 

bescherming terwijl Huy en het DPM-team 
reizen en om Gods zalving als ze het Woord 
van God delen door Dereks onderwijs.

13 SEPTEMBER THAILAND
Onze Thaise coördinatoren (uit Nieuw-

Zeeland) zijn in Thailand om contacten te 
leggen en beschikbaar Thais materiaal te 
publiceren.

• Bid dat de Heer hen naar de juiste persoon 
leidt die in de toekomst het leiderschap van 
het werk van DPM op dit gebied op zich wil 
nemen. 
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GETUIGENISSEN – China
Het Chinese IT-team ervaart nog steeds de bescherming van de Heer over het WeChat-

platform en de websites voor China. Je leest hier enkele reacties:

o “Ik gebruik Derek Prince WeChat-berichten om het evangelie in mijn ziekenhuis te delen. 
Veel patiënten vinden ze leuk en geloven in de Heer. Halleluja.” (een verpleegster)

o “Ik heb elk WeChat-bericht van je gedownload en gedeeld met mijn kerkleden en vrienden. 
We krijgen echt geweldige hulp van hen.”

• Bid dat ze weten welk materiaal het meest 
relevant is voor gelovigen hier en welke 
formats, het beste zullen werken.

14 SEPTEMBER CHINA 
• We reageren op een vraag om 2000 

exemplaren van de USB’s voorzien van 
Dereks onderwijs in het Chinees. Bid dat dit 
verzoek voor USB’s door de Heer zal worden 
beschermd en gezegend in de moeilijke 
gebieden van productie en distributie.

15 SEPTEMBER NEPAL
• Bid om Gods voortdurende bescherming 

en wijsheid voor directeur Gopaljee, zijn 
vrouw Ganga en hun boekverspreiders. Ze 
gaan door met het vertalen, drukken en 
verspreiden van duizenden boeken in dit 
hele land.

16 SEPTEMBER VIETNAM
• Pastor “D” in de stad Da Nang en Pastor 

“A” In Ho Chi Minhstad, hebben samen 

met hun collega’s te maken met religieuze 

beperkingen. Pastor “D” wil kerkdiensten 

legaal houden en Dereks onderwijs 

gebruiken. Bid voor hun bescherming, gunst 

bij de lokale regering en vrijheid om het 

evangelie te prediken.

17 SEPTEMBER LAOS
Onze Laos-coördinatoren (uit Nieuw-

Zeeland) bezoeken in september/

oktober het zeer “gesloten” land Laos om 

hun contacten te ontmoeten en Dereks 

onderwijs in kerken en huisgroepen te 

delen. Ze zullen ook de nieuwe Lao-boekjes 

en proclamatiekaarten en de nieuwe Lao-

talige website bekendmaken.
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• Bid om een begrip van de behoeften van 
de mensen en kerken, zodat de Heer ze 
strategischer kan gebruiken.

• Bid voor ongehinderd reizen door Laos, 
aangezien er een benzinetekort is.

• Bid dat veel mensen de nieuwe Lao-
webpagina bezoeken en veel gratis bronnen 
vinden.

18 SEPTEMBER JAPAN
• Blijf bidden om wijsheid voor ‘Yvonne’, ze 

vertaalt Dereks onderwijs in het Japans.

• Bid dat velen onze online platforms 
bezoeken en dat gelovigen zullen groeien in 
hun geloof vanuit het materiaal dat daar te 
vinden is.

Midden-Oosten

19 SEPTEMBER EGYPTE
• Het team heeft nu de vertaling van twee 

van Dereks video’s in het Arabisch voltooid: 
‘And Then the End Shall Come’ en ‘Wezen, 
weduwen, armen en verdrukten’. Bid dat 
de Heer dit onderwijs zal gebruiken om 
degenen die het zien aan te moedigen en te 
dienen.

20 SEPTEMBER EGYPTE/NOORD-
AFRIKA
• Het team in Egypte vertaalt de video’s 

‘Oorlog in de hemel en op aarde’ in de 
Kabyle-taal (te vinden in Noord-Afrika, 
Algerije en Marokko) en ook de boeken, 
‘Gods wil voor je leven’ en ‘Zegen of vloek’. 
Bid voor hen terwijl ze deze opnemen als 
audio-fragmenten.

Centraal azië 

21 SEPTEMBER RUSLAND 
• We gaan door met het produceren van 

Russisch materiaal voor Rusland (en 
Oekraïne) en hebben bijna de helft van 

ZENDINGSBERICHT – 
Vietnam
• Pastor “D” bezocht een stamgroep en 

onderwees 25 kerkleiders en anderen 
in ‘De Kracht van het Offer’ en de 
zelfstudie bijbelschool. Hij doopte ook 
zes nieuwe gelovigen.

• Pastor “A” en haar team hebben 
50 voedselpakketten en boeken 
uitgedeeld aan bouwvakkers. Bid dat 
dit boek en de liefde die aan hen wordt 
getoond, velen tot redding brengt.

GETUIGENIS – 
Vietnam
De zelfstudie bijbelschool is mij en mijn 
kerk tot zegen geweest. Dit is een prachtig 
hulpmiddel voor discipelschap. We 
gebruiken het te onderwijzen en om nieuwe 
gelovigen op te leiden. Andere boeken 
van Derek Prince hebben me ook enorm 
geholpen. Bedankt voor het steunen van 
mijn bediening; het helpt me om uit te 
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de audio en video’s van de dagelijkse 
proclamaties uit ‘Gods levende Woord’ 
klaargemaakt voor 2023. Bid alstublieft 
voor de betrokkenen.

22 SEPTEMBER WIT-RUSLAND
• Bid om Gods leiding bij het drukken van 

nieuwe boeken en voor het nodige geld.

• Bid dat alle projecten in de komende 
maanden met succes worden afgerond.

23 SEPTEMBER OEKRAÏNE
• Veel soldaten en anderen in het 

oorlogsgebied wenden zich tot God. Bid dat 
lokale kerken en vrijwilligers klaar zullen zijn 
voor deze uitdaging. We hebben duizenden 
boekjes en proclamatiekaarten van ‘De 
Omwisseling’ verspreid. We gaan Russische 
en Oekraïense evangelisatiekaarten drukken 
met een korte uitleg van het evangelie en 
een gebed. Deze zijn vooral handig voor 
soldaten en mensen die onderweg zijn. Bid 
voor iedereen die Dereks materiaal krijgt 
om tot geloof te komen of bemoedigd te 
worden in hun geloof.

Indisch subcontinent

24 SEPTEMBER SRI LANKA 
• Sri Lanka gaat door de ergste economische 

crisis in meer dan 70 jaar. Bid om Gods 
wijsheid en voorziening voor onze 
vertegenwoordiger, bisschop Prince, in deze 
uitdagende tijd. Hij blijft de hand reiken naar 
kerken, gelovigen en de hulpbehoevenden 
en Dereks materiaal verspreidt.

25 SEPTEMBER INDIA
• Veel dorpspredikanten waar Elsie en 

Danny mee werken, ondervinden grote 
moeilijkheden en tegenstand vanwege 
asociale elementen en religieuze 
extremisten die hun werk proberen te 
belemmeren. Bid dat Elsie en Danny op dit 
gebied effectief kunnen blijven dienen en 
Dereks onderwijs delen.

Afrika

26 SEPTEMBER OOST AFRIKA/
AFRIKA

GETUIGENIS – Wit-rusland
God werkt in de harten van Correspondentieschool-studenten. 

Hier is een recente getuigenis van Anna:

• Ik heb een jaar les gehad op de Bijbelcorrespondentieschool 
van DPM. Ik kijk uit naar een nieuw semester, nieuwe 
opdrachten en colleges. Ik bereid mezelf voor en open mijn 
hart voor openbaring. En natuurlijk bid ik voordat ik ga 
studeren en vraag om Gods leiding. Soms word ik gestoord 
door werk, huishoudelijke taken en andere dingen. Maar 
ik voel me gesteund en geïnspireerd en heb een verlangen 
om er doorheen te bidden. Hoe meer ik God zoek en me 
onderdompel in Zijn Woord, hoe hechter onze relatie wordt. 
Zelfs als ik alleen maar mijn eigen aantekeningen lees, ben 
ik vervuld van vreugde en verlangen om mezelf volledig aan 
God toe te wijden. Ik dank God voor DPM en alle jullie harde 
werk en toewijding. Gods Woord wordt voor mij steeds meer 
een vaste rots en schild. Gods zegen.
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GETUIGENIS – India
Onlangs ontvingen we een getuigenis 

van een dame van eind dertig. 
Ze was al jaren getrouwd en kon 
moeilijk zwanger worden. Een van 
haar vrienden die in de bediening 
zat, identificeerde een vloek op haar 
leven en gaf haar het boek ‘Zegen 
of vloek’. Nadat ze het boek had 
gelezen en Dereks gebed had gevolgd 
voor bevrijding, werd ze zwanger en 
baarde ze een gezonde jongen!

ZENDINGSBERICHT –  
Sri Lanka 
• Dank God voor Zijn bescherming en voorziening 

voor Bisschop Prince, Alan en zijn vrouw Lynda 
(DPM Nieuw Zeeland), Elsie en Danny (DPM 
India). Onlangs reisden ze twee weken door het 
land. Elsie adviseert: “We stonden voor verschillende 
uitdagingen, maar het woord dat God in ons hart 
legde, was dat ons bezoek een doorbraak was. We 
zagen wonder na wonder - van onze reis in Trichy 
(India) naar Colombo (Sri Lanka). Niet alleen dat, 
maar we waren in staat om 126 audiobijbels in het 
Tamil mee te nemen naar ongeschoolde gelovigen in 
het dorp Mangani (India), waar veel mensen ze met 
tranen ontvingen. Dereks onderwijs heeft een enorme 
verandering in dit land gebracht, waarvan we met 
eigen ogen getuige zijn geweest.”

• We danken God voor het succes van de 
eerste Afrikaanse vergadering. Dit was de 
eerste bijeenkomst in zijn soort met DPM-
leiders uit landen in heel Afrika. Bid om 
Gods wijsheid in de samenwerking om het 
Koninkrijk te vestigen en Dereks onderwijs 
meer beschikbaar te maken.

27 SEPTEMBER ZUID-AFRIKA
• Bid voor de redactie van de Afrikaans 

‘Zegen of Vloek’ en de Xhosa en Tshwana 
boeken, en voor een succesvolle druk.

• Bid voor de redactie van Gebeden 
en Proclamatie in Noord-Sotho/Pedi 
en Afrikaans en voor de vertaling van 
‘Ontmoeting in Jeruzalem’ in het Zulu.

• Bid voor meer radiostations om Dereks 
onderwijs uit te zenden. We krijgen goede 
reacties van luisteraars in het hele land.

• Bid dat we geen achterstand zullen oplopen 
in ons werk en onze projecten, aangezien 
we regelmatig te maken hebben met 
stroomuitval. We zijn op zoek naar nieuwe 
apparatuur en/of zonnepanelen. 
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Amerika

28 SEPTEMBER VERENIGDE STATEN/
SPAANSE OUTREACH 
• Bid voor ons zendingsteam, inclusief nieuw 

personeelslid, Cesar, om een frisse visie te 
hebben en Gods plannen te kennen om 
meer Spaanssprekenden in Latijns-Amerika 
te bereiken.

• Bid dat er meer contacten worden gelegd 
via onze Spaanse website, mobiele app en 
andere sociale-mediaplatforms.

29 SEPTEMBER VERENIGDE STATEN
• Bid om voortdurende voorziening voor onze 

bediening in de gevangenis die maandelijks 
een gratis boek aan 600 gevangenen 
verstrekt. Bid dat Dereks onderwijs hun 
leven zal blijven veranderen, zoals blijkt uit 
de getuigenissen die we ontvangen.

30 SEPTEMBER CANADA
• Bid om de leiding en voorziening van God 

voor het werk in en via ons kantoor in 
Canada en voor nieuwe contacten om met 
ons samen te werken bij de verspreiding van 
Dereks onderwijs. 

GETUIGENIS – Zuid-Afrika 
• Een alleenstaande moeder nam contact met ons op omdat ze maandelijks wilde doneren, ook al 

heeft ze geen hoog inkomen. Zij schreef, “ Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Ik geloofde 
echter de leugen dat ik alleen geluk kon vinden, dat ik God niet nodig had. Ik leefde deze leugen 
53 jaar van mijn leven. Op 14 januari 2021 werd ik volledig gegrepen door de genade van God. En 
op dat moment wist ik dat ik nooit meer dezelfde zou zijn. Mijn honger naar het Woord van God 
werd heel sterk. We zaten midden in de Covid-pandemie en alle kerken waren gesloten. Ik begon 
online te zoeken naar goede preken. Ik vond geen enkele die mijn ziel voedde naar tevredenheid. 
Ik had een verlangen om in mijn gemeenschap te helpen en te zoeken naar een kerk-gezin. 
Zeven maanden geleden vond ik die. En daar maakte ik kennis met het onderwijs van Derek 
Prince Ministries tijdens de celgroepbijeenkomst. Wat me meteen opviel aan Dereks onderwijs, 
is dat het praktische oplossingen bood voor veel van de problemen en vragen die door mijn 
hoofd gingen. Ik heb die avond de Derek Prince Ministries-app op mijn telefoon gedownload en 
heb constant geluisterd naar zijn overdenkingen en radio-uitzendingen. Ik realiseer me nu de 
volledige impact van wat Jezus voor ons deed. Ik heb zo lang in het donker geleefd, maar nu kan 
ik zien dat Gods licht in mijn leven schijnt!

DANKBETUIGING – Zuid 
Afrika 
• We verspreidden 1000 exemplaren van ‘Why 

Israel?’ op bijeenkomsten waar de Israëlische Amir 
Tsafarti sprak tijdens zijn reizen door Zuid-Afrika.

• Na een lange strijd ronden we de vertaling van drie 
boeken af in het Tshwana, Xhosa en Afrikaans.
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OKTOBER 2022   
“God meet niet alles aan de hand van getallen of afmetingen. Hij heeft een andere schaal van 

waarden, volgens welke - zoals Jezus zelf ons vertelde - één menselijke ziel meer waard is dan het hele 

universum.” —Derek Prince, De Psalmen

1 OKTOBER INTERNATIONAAL 
• God is trouw geweest om lopende projecten 

over de hele wereld te leiden en te voorzien. 
Bid om Zijn voortdurende gunst en 
voorziening voor elk kantoor om al Zijn 
doelen te bereiken voor hen en de mensen 
die ze proberen te bereiken.

Azië/Oceanië

2 OKTOBER CHINA
• Deze maand wordt de Chinese president Xi 

JinPing geïnstalleerd voor zijn derde termijn 
van vijf jaar. Vanwege de gevoeligheid 
zullen er in die periode maatregelen en 
beperkingen zijn voor kerken en christenen. 
Bid om bescherming en wijsheid voor het 
DPM-team terwijl ze hun werk voortzetten.

3 OKTOBER MYANMAR
• Gezien de aanhoudende politieke 

spanningen en burgerlijke onrust sinds 
de staatsgreep van februari 2021 door 
het leger. Bid om Gods bescherming, 
voorziening en wijsheid voor ons team. Ze 
strekken zich uit met Dereks onderwijs.

4 OKTOBER AUSTRALIË
• Peter en Katie, onze zendingswerkers, 

hebben verschillende gemeenschappen 
bezocht. Mogelijk zijn er mogelijkheden 
om naar andere afgelegen gebieden te 
gaan. Bid om Gods leiding en gunst in de 
plaatsen met de grootste nood.

• Bid voor directeur Alex Genovese en zijn 
team om nieuwe contacten te leggen 
om het bereik van DPM in het hele land 
te vergroten, en om financiering voor elk 

kantoor en elk project dat nodig is.

5 OKTOBER SALOMONSEILANDEN
• Pastor Nacanieli Seru en zijn gezin 

vestigen zich na 2,5 jaar in Fiji op de 
Salomonseilanden. Pastor Seru zal 
samenwerken met verschillende ministeries, 
waaronder DPM, waar hij pastors en 
christelijke leiders zal helpen toerusten. Bid 
om Gods wijsheid en zalving voor hem.

6 OKTOBER CAMBODJA
• We hebben meer dan 50 titels in de 

Khmer-taal beschikbaar, hetzij in gedrukte 
vorm of als gratis downloads van de 
DPM-Cambodja-website. Bid dat deze 
en andere gratis bronnen het geloof van 
Cambodjaanse gelovigen zullen helpen 
versterken.

7 OKTOBER FILIPIJNEN
• Bid om Gods leiding voor John Cochrane, 

onze Filippijnse directeur in Nieuw-
Zeeland, en voor zijn genezing voor 
gezondheidsproblemen.

• Bid voor Johnny Sy, in Manilla, terwijl hij 
zoekt naar nieuwe mogelijkheden om 
Dereks onderwijs uit te zenden, te vertalen 
en te verspreiden.

8 OKTOBER ZUID KOREA
• Blijf bidden om wijsheid en duidelijkheid 

voor onze twee vertalers die gratis aan 
meerdere boeken werken!

• Bid ook voor Pastor Whang, hij doet 
vertaalwerk voor verschillende boeken.

Europa  
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9 OKTOBER FRANKRIJK
• We hebben ‘Bolwerken neerhalen’ 

uitgebracht met een Franse voice-over. Bid 
dat velen deze boodschap zullen horen en 
toepassen!

• Bid dat Caroline wijsheid en inzicht zal 
hebben voor haar werk aan de website 
en sociale media, en dat ze reageert op 
opmerkingen en vragen.

10 OKTOBER ZWITSERLAND
• Bid voor Ruedi om nieuwe contacten in dit 

gebied te leggen om Dereks materiaal te 
produceren en verspreiden.

• Bid om financiën voor lopende of 
geplande projecten.

11 OKTOBER PORTUGESE OUTREACH
• Bid dat het huidige Portugese vertaalwerk 

met succes wordt afgerond en bid voor 
voorziening voor toekomstige projecten.

12 OKTOBER POLAND
• Bid dat veel Oekraïense vluchtelingen niet 

alleen onderdak zullen vinden, maar ook 
nieuw geestelijk leven, vrede en genezing in 
Jezus door Dereks Bijbelonderwijs.

13 OKTOBER VERENIGD KONINKRIJK
• Bid dat de veldpredikers en gevangenen die 

deelnemen aan ons gevangenisprogramma 
gezegend zullen worden met Dereks 
middelen en dat de gevangenen ware 
vrijheid en leven in Christus zullen vinden.

14 OKTOBER FINLAND
• Bid om bescherming en wijsheid voor onze 

Finse vertalers in Helsinki.

• Bid dat de Heer mensen toevoegt aan ons 
team in Finland.

15 OKTOBER KROATIË
• Bid dat God de harten van jonge mensen 

opent voor het evangelie en dat Dereks 
onderwijs hen zal helpen groeien in geloof.

16 OKTOBER BULGARIJE
• Bid om Gods wijsheid en leiding voor 

manieren om ons nieuwe YouTube-
kanaalproject uit te breiden.

17 OKTOBER NOORWEGEN
• Bid om een nieuwe Noorse vertaler die ons 

team komt versterken.

• Bid om een groter netwerk van voorgangers 
en evangelisten, dat de verspreiding van 
Dereks onderwijs bevordert.

18 OKTOBER ZWEDEN
• Bid voor aanvulling op ons team om een 

zendingskantoor te starten om Dereks 
onderwijs in dit land uit te breiden.

• Bid voor XP Media, onze distributeur, om 
nieuwe manieren van distributie te vinden.

19 OKTOBER ALBANIË
• Ons team ging naar 12 steden in Albanië om 

tentbijeenkomsten en straatevangelisatie te 
houden en Dereks materiaal weg te geven. 
Bid dat degenen die het hebben ontvangen, 
beïnvloed zullen worden en hun wandel met 
de Heer zullen beginnen.

Afrika

20 OKTOBER ZIMBABWE
• Bid voor de verzending van boeken die van 

Zuid-Afrika naar DPM in Zimbabwe gaan 
om veilig aan te komen en voor Sheila die 
toezicht houdt op de distributie. Boeken 
worden vertaald in twee talen.

21 OKTOBER FRANSSPREKEND 
AFRIKA 
• Blijf bidden voor het Franse team om 

de beste manieren te vinden om Dereks 
boeken over Franstalig Afrika te verspreiden.

• Bid dat God nieuwe contacten brengt die 
kunnen helpen met dit werk en het uitbreidt 
om meer mensen te bereiken met Dereks 
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Franse onderwijs.

22 OKTOBER MADAGASKAR
• Bid voor Dries en zijn team. Ze bereiken 

dorpsbewoners en het richten thuisgroepen 

langs de kust op. Dries en Valerie hebben 

veel van Dereks boeken vertaald en gedrukt 

en negen ervan op cd ingesproken voor 

radio-uitzendingen. Ze hebben hier 27 jaar 

trouw gewerkt en hebben veel getuigenissen 

van redding, dopen en genezingen.

23 OKTOBER OOST-AFRIKA
• Blijf bidden voor Geoffrey en Pauline, 

gevestigd in Kenia, ze werken aan 

vertaalprojecten en houden toezicht op de 

verspreiding van Dereks onderwijs in Kenia, 

Oeganda, Tanzania, Burundi en Congo.

DANKBETUIGING – Madagaskar
Dries gebruikt een catamaran om dorpen langs de kust en het binnenland te bereiken. Hij 
neemt 10 andere arbeiders mee om te dienen. Hij moest in twee weken tijd 250.000 euro 
ophalen vanwege een nieuwe belastingwet. De Heer heeft voorzien! Anders zou hij de boot 
niet meer mogen gebruiken, een strategische noodzaak voor zijn bediening.

Dankbetuiging– 
Zimbabwe
Een grote partij boeken zal naar DPM 
in Zimbabwe gaan, voornamelijk voor 
gratis distributie aan ministeries. De 
koerierskosten van Kaapstad, Zuid-
Afrika, aan de zuidkust, naar Pretoria 
zijn betaald door de christelijke 
drukkerij! Een koeriersdienst brengt de 
boeken van Pretoria naar Zimbabwe.



Amerika 

24 OKTOBER VERENIGDE STATEN/
SPAANSE OUTREACH
• Bid om meer bekendheid met Dereks 

Spaanse materiaal dat online beschikbaar 
is, zodat het meer mensen in de Latino-
gemeenschap kan bereiken.

• Bid voor de succesvolle ontwikkeling van 
nieuwe digitale projecten. 

25 OKTOBER BRAZILIË
• We werken aan de vertaling en afbeeldingen 

van twee boeken. Bid dat de Heer deuren 
zal openen voor de verspreiding van deze 
nieuwe titels in Brazilië.

Midden-Oosten

26 OKTOBER EGYPTE
• Prijs God voor de succesvolle afronding 

van het werk aan de radioserie ‘12 Steps 
To a Good Year’, die het team in de vorm 
van een dialoog heeft samengesteld. Bid 
alstublieft voor de opname van deze serie.

27 OKTOBER ISRAËL
• Bid om leiding voor het team in Israël terwijl 

ze doorgaan met het produceren van Dereks 
Hebreeuwse, Arabische en Russische 
materiaal voor lokale distributie.

• Bid om meer bekendheid van Dereks 
onderwijs via hun sociale mediaplatforms, die 
ook mensen buiten het land kunnen bereiken.

28 OKTOBER SYRIË
• Dank God voor het begin van de vertaling 

van Dereks materiaal in de Kurmanji-taal. 
Kurmanji is geen geschreven taal, maar wordt 
gesproken door een miljoen Koerden in Syrië, 

Turkije, Irak en Iran. Het boekje ‘Volledige 
verlossing’ is samengevat en een Libanese 
broeder helpt het te vertalen en op te nemen. 
Bid dat God elk obstakel zal wegnemen terwijl 
het team aan Kurmanji-projecten werkt.

• De dagelijkse overdenkingen staan op 
Facebook (audio en tekst). Opmerkingen 
laten zien wat een positieve impact ze h/
ebben gehad. Bid dat deze korte berichten in 
de behoeften van velen zullen voorzien.

Centraal azië

29 OKTOBER OEKRAÏNE
• We hebben ‘Wees volmaakt’ klaargemaakt 

om gedrukt te worden. Bid dat de 
boodschap de harten van de mensen zal 
raken.

• Bid om extra Oekraïense vertalingen van 
boeken en audio om de mensen in deze 
regio te dienen.

Indisch subcontinent

30 OKTOBER SRI LANKA
• De economische uitdagingen lijken 

de mensen de religieuze en etnische 
verschillen voorlopig te doen vergeten. Bid 
dat ze ontvankelijker zullen zijn voor het 
evangelie en Dereks onderwijs.

31 OKTOBER INDIA
• In de staat Tamil Nadu, waar Elsie en Danny 

zijn gevestigd, probeert de machtspartij de 
vrede en vooruitgang die wordt genoten 
dankzij een goede, te verstoren. Bid dat God 
hen en de plaatselijke voorgangers moed en 
wijsheid geeft om de tegenslagen waarmee 
ze worden geconfronteerd, aan te pakken.

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


