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Gods thema voor ons in het jaar 2018; Net als Jezus wandelen in het bovennatuurlijjke!

Ik vraag u niet om geld, maar om bewogenheid met verloren
zielen van mensen. God heeft een droom: EEN NIEUWE HEMEL
EN EEN NIEUWE AARDE EN ALLE MENSEN GELIJK AAN
JEZUS. God wil iedereen in Zijn Koninkrijk. Jezus zei al, dat het
Koninkrijk AT HAND-binnen hand bereik is. U bent Gods droom.
Gods plan is om Zijn droom te laten verwezenlijken door mensen,
die in Hem geloven en Zijn Koninkrijk binnengaan. God zei tegen mij:

“BOUW MIJ EEN NIEUWE GENERATIE!”
ONDERWIJS EN TRAIN DE VOLKEN
Wanneer u dit leest is ons team in Azië. om ons aandeel in Gods droom te
vervullen. Wij zijn hier om Gods Generatie van zonen en dochters uit te breiden
en te verstevigen. In verschillende gebieden houden wij vier Leidersconferenties
van elk DRIE DAGEN, waar honderden leiders getraind worden om het Evangelie
van het Koninkrijk Gods te proclameren en te demonstreren, niet met
meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van Geest en Kracht.
Tevens houden wij diverse wondercampagnes om Gods liefde voor Azië te tonen.
Gods visie voor ons is: HET BOUWEN AAN EEN NIEUWE GENERATIE VAN
ZONEN GODS, DIE ECHT JEZUS IN ZIJN VOETSPOREN VOLGEN, DOOR
DEZELFDE WERKEN TE DOEN, DIE HIJ HEEFT VOORGEDAAN EN ZO DE
EIGEN NATIE TE WINNEN VOOR JEZUS EN ZIJN KONINKRIJK!
Ik vraag u niet om geld, maar om gebed. Wij kunnen het niet alleen! God zal
voorzien in het budget van € 7500,00. Wanneer God tot uw hart spreekt om deel
te hebben aan de vervulling van Zijn droom en u dringt om ook een gift te geven,
wees dan vrij om dat te doen. Gebruik dan a.u.b. één van bovenstaande
bankrekeningen. Dank u voor uw gebeden. Samen staan wij sterk! God is met u!
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Thema 2018: wandel in het bovennatuurlijke!

TBN-POLSKA (Trinity Broadcasting Network Polen) is opgericht en zendt uit. De meeste
programma’s zijn Pools ondertiteld of na gesynchroniseerd, maar ontvangst is in vele huizen
mogelijk. Ons team in Polen onderzoekt nu de mogelijkheid om een half uur zendtijd te kopen
per week of per dag om de Boodschap welke God aan Geest en Kracht heeft gegeven uit te
zenden in Polen. We hebben heel veel beeldmateriaal om een half uur training te vullen. Al
onze lessen zijn opgenomen in Engels-Pools of Nederlands-Pools. Hier in het Hoofdkantoor zijn
we enthousiast over deze betaalbare mogelijkheid. 1 minuut uit zenden kost żł. 10,-, dus 30
minuten kost żł. 300,- . Dit is omgerekend ongeveer € 75,- per uitzending. Voor Nederlandse
begrippen is dit erg goedkoop voor een landelijke ontvangst van dit programma. De plaatselijke
Geest en Kracht Volle Evangelie Kerk kan dit niet opbrengen. Ze hebben een eigen onderkomen (zaal met eetgelegenheid, keukentje en toilet) en dat kost maandelijks veel aan elektriciteit,
daarnaast is er het daklozenproject en andere vormen van evangelisatie.
Hier in het hoofdkantoor geloven wij dat er sponsors zijn die maandelijks dit uitzendwerk
willen gaan steunen. Het is een unieke mogelijkheid om te kunnen doen. Een van de oudste in
Polen gaat uitzoeken en informeren hoe we deze aangewezen open deur kunnen binnengaan.
WILT U MET ONS MEE BIDDEN VOOR DEZE OPEN DEUR EN VOOR DE NODIGE FINANCIËN?
____________________________________________________________________________

Op 27 februari vloog het Geest en Kracht Missie 2.2.5 team o.l.v. Bishop dr. Bert Elferink naar
het land in Azië. Drie verschillende LeidersConferenties in drie verschillende plaatsen en op drie
verschillende niveaus, is geen gemakkelijke klus. Neem daarbij in overweging dat elke avond in
een ander dorp of plaatsje een lokale gemeente bezocht wordt welke al dan niet een evangelisa
tie campagne georganiseerd heeft en u begrijpt dat het hard werken is voor het team. Maar het
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is geweldig om te zien en te horen wat God allemaal gedaan heeft, doet en gaat doen. We zien
als werkers in het Hoofd kantoor uit naar de foto’s van de Geest en Kracht boeken welke in de
lokale taal zijn vertaald en gedrukt en voor een kleine prijs verkocht worden zodat er geld
binnen komt om nieuwe boeken te drukken. Het Missie team ziet uit naar de lokale Geest en
Kracht werkers en naar onze aller geestelijke dochter Vimala. Zoveel levens van leiders en
mensen is veranderd door de kracht van God door Bishop dr. Bert Elferink en team heen. Laat
hen niet in de kou staan. Kijk naar de foto's. Dit zijn mensen die getuigen van genezing welke
God gedaan heeft in hun leven op die specifieke plaats en datum. Wij kennen de mensen niet
maar God wel. BIDT EN GEEF EEN INVESTERING VOOR DEZE ZENDINGSREIS.

Geef uw gift voor deze reis op NL93ABNA0826884601 t.n.v. Geest en Kracht Min. Int. o.v.v.
zending in Azië. Maar belangrijker dan uw geld is uw GEBED. Sta met ons in gebed.
____________________________________________________________________________

ER IS DRINGEND BEHOEFTE AAN SPONSORS VOOR DE
REEDS GEGEVEN NAAIMACHINES VAN EEN NAAISCHOOL IN PAKISTAN… We konden deze vrouwen niet in de steek laten.
Pastor Ayoub had ze een elektrische naaimachine beloofd aan het einde van de cursus. Hij
bestelde zestig naaimachines tegen een zeer gereduceerd tarief. Dertig van deze machines zijn
betaald door een gift van een lokale (stads) gemeente. De laatste dertig, daarvan zijn er slechts
5 vergoed terwijl wij reserves moesten aanspreken om te voorzien in deze naaimachines, maar
die reserves moeten weer terug vloeien naar waar ze voor bedoeld zijn. Wij, bij Geest en Kracht
geloven dat God u en mij gebruikt om te voorzien in deze naaimachines. Laat God tot uw hart
spreken. Er is een sponsor voor een nieuwe naaischool. Deze geeft een maandelijkse gift voor
de leraressen, de huur, de materialen, e.d. om de naaischool te laten draaien, maar NIET
VOOR DE NAAIMACHINES. Overweeg om maandelijks een gift te geven voor de naaischool in
Pakistan. Elke gift van € 10,- is welkom en aan het einde van het jaar kunnen er 2 naaimachines gekocht worden. De vrouwen krijgen ook onderwijs uit de Bijbel.
Geef de Pakistaanse Vrouw HOOP VOOR DE TOEKOMST. NL93ABNA0826884601 t.n.v.
Geest en Kracht Min. Int. o.v.v. naaimachine Pakistan.
____________________________________________________________________________
Pastor Emmanuel schreef ons in
een e-mail welke wij uiteindelijk hebben ontvangen, dat het werk van Geest en Kracht in Malawi
doorgaat ondanks het slechte weer. Er zijn echte hevige, tropische regenbuien geweest en
hebben vele gebouwen en huisjes verwoest, maar gelukkig zijn de kerk, het huis en de shelter
in Nsanje gespaard gebleven. Regelmatig valt de elektriciteit uit en ligt het hele internet plat.
Het rapport van december en januari waren verstuurd, maar pastor Emmanuel ontdekte dat ze
nooit echt verstuurd zijn in verband met de “black-outs”. Hij schrijft: “Al enige tijd ben ik zo blij
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om u te kunnen berichten dat de Geest en Kracht Kerk in Malawi vooruitgaat. De nieuwe
voorgangers beginnen te begrijpen hoe financiën (geld) werkt in Gods Koninkrijk. Inmiddels zijn
er vijf (nieuwe) voorgangers bijgekomen en ze geven duidelijk blijk van te willen samenwerken
en te willen helpen. Ik geloof dat de komende twee jaar de Geest en Kracht Kerk in Malawi
sterk zal staan en eerlijk met de kerk zaken om zullen gaan. Ik ben echt trots op die voorgangers die zichzelf toewijden in de dienst aan de Heer. Ik heb geëvangeliseerd in Chikwawa
(provincie van Malawi waar ook onze hoofdgebouw is), en Nsanje (provincie waar de shelter
gebouwd is) vier nieuwe voorgangers zijn toegetreden. Ook is een voorganger uit het centrale
deel van Malawi toe getreden. Graag hoor ik van u of u deze nieuwe gemeenten gaat bezoeken
wanneer u voor uw jaarlijkse reis naar Malawi komt. Ik wil een goede planning maken met de
voorgangers/ God doet ook iets bijzonders in onze (moeder) kerk in Miseu-folo. Vele
wonderbaarlijke dingen hebben plaatsgevonden. Leden die jaren geleden weg gegaan waren
uit ons kerk komen terug en belijden publiekelijk hun slechte gedrag en de kerkleden en ik
hebben hun vergeving geschonken. Nu zijn ze sterk en dragen bij zoals ze dit vroeger deden. Ik
vraag u geduld te hebben met mij want ik neem hele kleine stapjes om de Geest en Kracht Kerk
in Malawi te herbouwen. MAAR IETS NIEUWS IS AAN HET GEBEUREN IN DE KERK EN DE
FINACIEN VAN DE KERK IN MALAWI.
Geestelijke vader ik ben een kleine school in Miseu-folo begonnen. Mijn plan is om de school
de naam Geest en Kracht Kinder-Ontwikkeling-Centrum, te geven. Deze visie kan onze kinderen van de kerk en van buiten de kerk echt helpen. De ouders ondersteunen de onderwijzers
die de kinderen les geven en ik wil deze visie uitbreiden door u te vragen om ook de kinderen in
Makoko (de weeskinderen) deze gelegenheid te bieden. Hiervoor ga ik een voorstel schrijven
welke zowel de kinderen in Miseu-folo als in Makoko begrepen zijn. Laat me weten wat u ervan
vind.
Ik ben nog steeds bezig met het planten van kerken en ik hoop u spoedig de nieuwe voorgangers en kerken voor te kunnen stellen. Uw zoon in de Heer, Emmanuel”.
Blijf alstublieft bidden met ons voor dit Kerk-planting-project; de voorziening voor de
weeskinderen; het onderwijzen van de kinderen; de stenen muur rondom het terrein in Miseufolo en de gezondheid van Pastor Emmanuel.
____________________________________________________________________________

GEEST & KRACHT AGENDA:
27/2 – 15/3 Missie 2.2.5 Azië. Graag uw gebed hiervoor.
17 mrt.

31 mrt.

10.30 – 16.30 uur School van Bediening in
Heerlen.
Cultureel Centrum Corneliushuis, Groeet Genhei 14,
Heerlerheide te Heerlen. Restaurant aanwezig.
10.30 – 16.30 uur Paas Conferentie Purmerend.
Gebouw: Wijkplein Where, Triton 73. Zaal: spoorzicht.
NS station Purmerend-Overwhere of bus 306 halte
Meteorenweg. Restaurant aanwezig.

Laten we samen vieren dat de Heer Jezus Leeft.
Elke maandag tussen 14.00 – 15.00 uur via Salto 2 Geest en
Kracht TV voor Amsterdam e.o. en via de website:www.gekmin.eu.
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