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            In Memoriam van            Evangelist Neal Frisby             23 juli 1933 – 29 April 2005
Dierbare  Oogst  Partner,       Het is met een bedroefd hart dat ik u meedeel dat Evangelist Neal Frisby naar huis is geroepen om met de Heer te zijn. Broeder Frisby was  vier en veertig jaar een gelovig dienstknecht van de Heer en bereikte mensen wereldwijd met geloof en kracht met profetie, genezing en in de  redding van zielen. God gaf aan Broeder Frisby zijn bediening. Hier volgt een aanhaling vanuit het “Creative Miracle” boek: God zeide tot hem,  ”Zoon, je hebt mij gezocht, zie ik geef je kracht. Evenals ik met Mozes was, die zalving zal ook op jouw rusten. Wees sterk gelijk Jozua. Weest niet  onthutst voor de duivel of wie dan ook. Ik zal al de dagen van je leven naast je staan. Niets zal je in de weg staan”. En hoe waar bleek dit te zijn in zijn roeping! Neal Frisby was een man met een groot mededogen. Zelfs in zijn laatste uren bad hij voor Gods mensen. Zijn partners waren  hem zeer dierbaar. Hij zei, en ik citeer vanuit zijn schrijven, Ik geloof dat het definitief voorzienigheid was dat de Heer ons samenbracht in 
deze bediening om de ware kracht en het Woord van God tot de uitverkorenen te brengen! Door Zijn uitverkiezing zal Zijn werk geoogst worden!... De Heere Jezus heeft je lief om je doorzettingsvermogen en inspanningen bij het helpen zielen te winnen, en zo doe ik dat ook!”       En nu geven wij u nog een relevante aanhaling: “In Jacobus hoofdstuk 5 openbaart het dat de Uitverkorenen onvervalste geduld nodig zullen  hebben vanwege de wereldgebeurtenissen en satanische onderdrukking welke de aarde zal bedekken! En de Heer geeft aan Zijn volk enkele  woorden van ware bemoediging!  –  Zie,  lees dit:  Hebr.  10:35-37,  Gooi daarom uw vertrouwen niet weg,  want een grote vergoeding 
beloont dit. Want u hebt geduld nodig, zodat, nadat u de wil van God gedaan hebt, u de belofte zou mogen ontvangen! Want nog maar  
een korte tijd, en hij die zal komen, komt, en zal niet talmen!”  – En ja, zegt de Heer, weest geduldig Mijn broeders terwijl jullie op Mijn komst wachten. U kunt zien hoe de boer in verwachting wacht voor zijn oogst van het land! Zie hoe hij zijn geduld bewaart terwijl hij over zijn  land waakt totdat hij de vroege en late regen ontvangt! Dus neem hier alzo notitie van. Zo zal het ook met u zijn! Dus versterk zeker uw hart in  deze finale. De komst van de Heere is nabij!”       Deze bediening zal doorgaan en het plan volgen welke Neal Frisby ons naliet op zijn kantoor. Broeder Frisby preekte meer dan 5000 audio  bandjes en enkele duizenden video's en publiceerde meer dan 85 preekboeken en 319 profetische rollen, plus een zekere hoeveelheid speciale geschriften waarmee we doorgaan om die te verspreiden en te publiceren. In de volgende brief zullen we u meer gedetailleerd over deze  plannen laten weten.       Jezus is ons schild, onze vriend en Redder! Vele dingen zullen deze natie en zijn volk confronteren. Maar Gods beloften zijn waar en hij zal  niet vergeten diegenen die Hem niet hebben vergeten en degenen die in het oogstwerk helpen. Deze maand zullen we u een  speciale brief sturen genaamd “The Ultimate of Nahum’s Chariot Prophecies” vele geheimen zijn geopenbaard in deze speciale brief die broeder Frisby schreef.  U zult het niet willen missen. – Ik zal voor u blijven bidden en verzoek u alzo voor ons te bidden.                                              In Jezus liefde en bescherming voor u,Gerald  Frisby
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