
Investeer in mensen China - januari 2023

Beste vriend/vriendin,

In deze koude tijd van het jaar is het hartverwarmend om te lezen hoe christenen in China bemoedigd worden door het 
Bijbelonderwijs van Derek. Zo ontvingen we een email van een zuster uit de provincie Hunan, die de Ye Guang Ming online 
Bijbelschool volgde (Ye Guang Ming is Dereks Chinese benaming). Geconfronteerd met kanker, schreef ze ons team: ‘Het is 
geweldig om elke dag aan Gods aanwezigheid herinnerd te worden. Dank voor jullie gebeden.’

En een broeder schreef ons: ‘De dagelijkse overdenkingen ervaar ik als een oase in de woestijn. Toen ik vandaag de e-mail las 
met het onderwijs van Derek Prince, moest ik zelfs huilen. Bedankt voor jullie bemoediging. Laten we samen Zijn weg bewandelen.’

er waait een koude wind

‘Een oase in de woestijn’ noemde deze gelovige Dereks onderwijs en dat doet denken aan hitte, warmte. Toch kan de 
situatie in China op dit moment beter worden omschreven als een ijskoude wind. Een van onze zendingswerkers in China 
vatte het onlangs samen met een Chinees spreekwoord: ‘De storm waait al overal door het huis, dus maak je klaar voor 
de hoosbui die komt.’ Ja, er gaat inderdaad een storm door het huis van de Heer in China. Christenen worden vervolgd en 
kerken worden gesloten. Miljoenen Chinese leiders en gelovigen vertrouwen op WeChat, de populairste app voor mobiele 
telefoons in China, maar ook dit staat onder censuur.

Pastor Chen vertelde ons team: “Kort geleden is het WeChat-kanaal van onze kerk permanent gesloten door de Chinese 
overheid, minder dan een maand nadat ons eerdere kanaal ook al was verwijderd. Het contact met honderdduizenden 
volgers van onze bijbelstudies is van de ene op de andere dag verloren gegaan.”

strikte censuur

Deze storm van censuur door de Chinese regering is onderdeel van een weloverwogen en strak gecoördineerd plan. In 
2018 introduceerde China nieuwe wetten voor godsdienstkwesties, waarmee feitelijk elke “niet-geautoriseerde” religie 
(oftewel, onderwijs dat niet strookte met de marxistische overheid) werd verboden. Vervolgens werden in maart 2022 alle 
christelijke online berichten verboden (mede omdat het ‘minderjarigen zou aanzetten te gaan geloven ‘), behalve wanneer 
de communistische autoriteiten toestemming geven - en dat is erg onwaarschijnlijk!

Zoals een broeder vertelde: ‘Er is momenteel een zeer strikte censuur van meningsuiting in China.’ Broeder An bevestigde 
dat: ‘De huidige overheidscontrole op wat christenen zeggen, is ongekend.’ Helaas staan er nog meer wetten op stapel. 
Meer vrijheden om de Heer te aanbidden zullen aan banden worden gelegd. Onze broeders en zusters in China hebben 
onze hulp nodig om zich voor te bereiden op die komende, ijzige storm.

* Afbeeldingen kunnen gebruikt zijn ter illustratie.

De opkomende storm in china 

ncornick
Opmerking over tekst
ik zou dit een andere kleur geven of lettertype. Want nu is het net of je een zin leest: Investeer in mensen China. En dan denk ik: het woordje ín' mist: Investeer in mensen IN China. Maar daar gaat het niet om. 

ncornick
Opmerking over tekst

ncornick
Notitie
de afbeelding in de header vind ik erg mooi, maar deze afbeelding brengt me in de war: wat laten deze mensen nou zien op? Is het reclame voor een nieuwe router? Moet hier een onderschrift bij? 

ncornick
Markering



we gaan door

Het team van DPM China werkt onophoudelijk om gelovigen te helpen in deze storm stand te houden. Een zuster in de 
provincie Sichuan schreef: ‘Door het onderwijsmateriaal dat jullie ons hebben gestuurd, kunnen we nog steeds Gods 
Woord horen. Onze gemeente heeft er veel van geleerd en kracht uit geput.’

Ons team, dat volledig uit Chinezen bestaat (met mij als enige uitzondering), houdt oprecht van deze broeders en zusters 
in China. Daarom proberen ze zoveel mogelijk mensen te dienen. Tegelijkertijd zorgen ze ook voor individuen. Een 
bejaarde broeder, al meer dan 50 jaar een gelovige, wist niet hoe het internet werkte. Daarom stuurde ons team hem per 
email audiomateriaal toe.

andere tijden

Wat zijn de tijden veranderd! Dertig jaar geleden drukten we boeken in Hong Kong en gebruikten we smokkelteams om 
Dereks boeken China binnen te brengen. Zoiets zou vandaag bijna onmogelijk zijn. In plaats daarvan doen we nu heel 
veel online. Waar vroeger de Chinese muur een barrière vormde, is het nu een digitale Chinese muur die het werk moeilijk 
maakt. We zijn de Heer daarom enorm dankbaar dat hij een nieuwe generatie medewerkers heeft toegevoegd aan ons 
team, die bedreven is in het doorbreken van deze Chinese firewall. De Heer heeft voorzien in geweldige werkers met de 
benodigde vaardigheden voor deze tijd. Hij bereidde ons voor op deze moeilijke dag!

Ondertussen geven sommige gelovigen nog steeds de voorkeur aan materiaal op papier en daarom 
blijven we doorgaan met het drukken en verspreiden van Dereks boeken, zoals ‘Onwankelbare hoop’ en 
‘In Gods aanwezigheid’. 

• Voor 2023 is ons doel om in totaal 300.000 van deze boeken te drukken. De geschatte kostprijs 
daarvan is ongeveer € 150.000,-.

• Daarnaast gaan we door met het verspreiden van USB-sticks vol met Dereks onderwijs, zowel in 
boekvorm als audio/video. Deze ‘bibliotheken’ zijn voor de vervolgde christenen een belangrijke  
bron van geestelijke voeding. De kostprijs is ongeveer € 7,50 per USB-stick.

• Oudere gelovigen, voor wie internet en andere online technologie vaak een raadsel zijn, geven  
we audioapparaten met de Bijbel en Dereks onderwijs in gesproken vorm. Deze apparatuur is iets  
duurder om te produceren en kost ongeveer € 20,- per stuk. Ons maandbudget voor beide items  
is zo’n € 8.000,- (630 USB-sticks- en 150 audioapparaten). Uiteraard zouden we graag nog meer  
van deze krachtige tools verspreiden!

• Om de Chinese wetten die jongeren tot 18 jaar verbieden om een kerk binnen te gaan te omzeilen, 
verspreiden we proclamatiekaarten voor jongeren. Op dit moment hebben we 13 van deze speciale 
proclamatiekaarten en Derek Prince was er een groot liefhebber van. 

jouw hulp maakt verschil!

Een broeder uit de provincie Henan deelde met ons: ‘Bedankt voor jullie liefde en steun in deze moeilijke tijd, waarin ook 
Covid nog steeds veel beperkingen oplevert. Hoewel overal in China bijeenkomsten verboden zijn, kunnen we dankzij de 
USB’s, boeken en proclamatiekaarten onze oudere en jongere generaties voeden.’

Wij zijn enorm dankbaar voor je steun van ons werk in China. Blijf ons op dit cruciale moment alsjeblieft helpen in gebed of 
met een gift. Help je broeders en zusters in China om beschutting te vinden tegen de opkomende storm.

In Christus’ liefde verbonden, 

Ross Paterson    Paul Storms 
DPM China    DPM Nederland en België

Giften kun je overmaken naar NL11SNSB0879678216 o.v.v. China.
Derek Prince Ministries is een ANBI-instelling, je giften zijn belastingaftrekbaar.

不再是我不再是我

末后世代的人将自私自利、 
毫无节制，也冷酷无情。1

但我绝不会这样！ 
我已除去有罪的老我， 

祂也更新了我一切的心思意念。2

我不再为自己活， 
而是要为在各各他死而复活的好牧人而活。3

现在活着的不再是我， 
乃是祂活在我里面。4

我渴慕像祂爱我一样，去关爱他人。 
人为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大的。5

我选择爱我的仇敌，善待恨我的人，6

因为祂的爱藉着保惠师， 
已浇灌在我心里。7

我凡事不自私自利，也不爱慕虚荣。 
而是心存谦卑，看别人比自己强。8

得着生命的，将要失丧生命； 
为祂失丧生命的，将要得着生命。9

我已经在祂那里得着丰盛的生命！10

1.		 提后	3：1-5
2.		弗	4：22，23
3.		林后	5：15
4.		加	2：20
5.		约	15：12，13
6.		路	6：27
7.		 罗	5：5
8.		腓	2：3
9.		太	10：39
10.		约	10：10

ncornick
Doorhalen

ncornick
Ingevoegde tekst
Als we de lezer meer willen betrekken, kun je hier van maken: Laten we doorgaan! Het gaat heel erg om het team en wat zij doen en hun passie, maar dit is wel een punt waarop je de rol van de lezer erin zou kunnen toevoegen, zie mijn voorstel. 

ncornick
Doorhalen

ncornick
Ingevoegde tekst
Met jouw hulp kunnen we doorgaan om christenen in China te bereiken. Ook als we zelf niet naar China kunnen om mensen over de Heer te vertellen, heeft ons team deze mogelijkheden wél! Ons team, dat volledig... etc. 

ncornick
Opmerking over tekst
gedachte: mensen lézen niet, maar scánnen de tekst. Een zin als deze zou je evt kunnen highlighten. Dat zou je evt op nog 2 andere plekken in je appeal kunnen doen. Dat houdt de aandacht beter vast van de lezer/scanner. 
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