Aktiviteiten Stichting Prins Worldwide Ministries in 2019
“Gaat dan henen, maakt alle volken tot Mijn discipelen.” Matteüs 28:19a

Van 5 tot 27 februari is een zendingsreis gemaakt naar Kenia. In het gebied van de Masai, één van de
primitiefste stammen van Kenia, was een grote honger en dorst naar Gods woord. We konden wel
twee keer per dag prediken in verschillende kerken in Naroosura, Oloshaiki, Nalepo en Morijo, hoog
in de heuvels. Op de scholen Love Academy en Kuntai lagere en middelbare school. Op
gebedssamenkomsten en in de openlucht op de markt. Er zijn veel mensen tot bekering gekomen,
anderen werden bevrijd en genezen of gedoopt met de Heilige Geest. De laatste week waren we in
het gebeid Nkong Hills en spraken we dagelijks in lunchtime meetings in Embul-bul en ’s zondags in
de Deliverance Church van pastor Faith in Kimende. Hier beleefden we een waar Pinksterfeest,
doordat velen, na vervuld te zijn met de Heilige Geest, in nieuwe tongen begonnen te spreken.
Want de Here Jezus is gekomen als de Zoon van de enige levende God, om te sterven op het kruis van
Golgotha voor de zonde van de gehele wereld. Op de derde dag opgestaan uit de doden, heeft Hij
bewezen Gods Zoon te zijn en is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader, van waar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden. Zijn vergoten bloed reinigt van alle zonde (1 Johannes 1:7).
Hoogtepunt was het getuigenis van de Masai John. Hij had gevraagd om gebed, omdat hij erg ziek
was. De volgende dag gaf hij zijn leven aan Jezus en zei: “Ik heb twee jaar nauwelijks geslapen en
gegeten door kanker aan een nier. De dokters hadden me opgegeven. Na het gebed kreeg ik al mijn
krachten terug en de pijn was weg. Ik heb die nacht weer goed geslapen en ook mijn eetlust is terug.
De Here Jezus heeft me genezen!”

Van 11 augustus tot 4 september naar Suriname. Het was een blij weerzien met pastor Veux van de
Volle Evangelie Gemeente ‘de Opstanding’ in Paramaribo. Inmiddels zijn er drie dochtergemeenten
gesticht in Palissade, Clevia en Voorburg in het district Commewijne. Hier was een tweedaagse
Evangelisatie Campagne georganiseerd, waar veel bekendheid aan werd gegeven door middel van
spandoeken en flyers. De opkomst was goed en mensen gaven gehoor aan de oproep om hun leven
aan Jezus over te geven en zich te bekeren van hun zonden. Want het Evangelie is een kracht Gods tot
behoud van een ieder, die gelooft (Romeinen 1:16). Feest in de hemel, zelfs als slechts één zondaar
zich bekeert. Verder hebben we samenkomsten gehad in alle gemeenten van ‘de Opstanding’ en de
Here Jezus bevestigde Zijn woord met wonderen en tekenen, zodat mensen genezing en bevrijding
ontvingen in Jezus’ Naam. Ook werden velen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere
tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken (Handelingen 2:4). Want gij zult kracht
ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt (Handelingen 1:8). Ook waren er speciale diensten
voor broeders en zusters gepland, waar we na een korte boodschap ieder hebben gezegend met een
profetisch woord. Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en
bemoedigend (1 Korintiërs 14:3).
Hoogtepunt was de bekeringen in de Evangelisatie Campagne in Voorburg, district Commewijne.

Van 5 tot 28 november naar de eilanden Mauritius en Réunion.
In de eerste dienst van de ‘International Christian Church’ van pastor Popo in Port Louis op Mauritius
lieten twee mensen zich dopen. Verder hebben we gesproken in een dochtergemeente in het uiterste
noorden van het eiland in Poudre d’Or. Ook in de gemeenten van Assemblée de Dieu in Belle Rose en
in Flic en Flac. In beide diensten kwamen verschillenden tot bekering. Ook in de openluchtdienst in
Tombeau Bay kwamen zelfs dronkaard tot bekering. Zij ontvingen vergeving van hun zonden en
mochten een nieuw leven beginnen in Jezus’ Naam. In de gemeente ‘Light of Christ Church’ in Port
Louis werkte de Heilige Geest zeer krachtig, zodat velen werden aangeraakt tot genezing en bevrijding.
Op het eiland Réunion had de senior pastor Chane-To van de gemeente ‘La bonne nouvelle de
l’Evangile in Le Tampon ‘het stokje overgedragen’ aan zijn schoonzoon Jean Louis, waardoor er een
nieuwe wind is gaan waaien. Inmiddels zijn er twee dochtergemeenten gesticht in St. André en St.
Marie. Ook in deze diensten zagen we mensen tot bekering komen en konden we velen de handen
opleggen voor genezing en bevrijding en ontvingen mensen een profetische zegen.

Hoogtepunt was de geslaagde operatie van het vijftien maanden oude kleindochtertje van een
medewerker in ons hotel op Mauritius, nadat we voor haar hadden gebeden in Jezus’ naam.
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