
	  
	  
	  
	  
 
 

 
Nieuws-Update 
In januari was ik met Family7 naar 
India om TV-opnamen te maken.  
In juni worden de documentaires 
uitgezonden. Dat zal zo goed als 
zeker op de zaterdagen gebeuren.  
U hoort van ons nog precies wanneer 
of kijk dan op Family7.  

 
Enoch overleden 
In de mail van 24 febuari lieten we u weten dat Enoch 
uit Orissa, die om zijn geloof was gemarteld, aan zijn 
verwondingen is bezweken. Heel erg pijnlijk voor zijn 
vrouw en twee dochters. We hebben steunbetuigingen 
ontvangen en ook giften voor de weduwe van Enoch 
zodat we haar €1.000,- konden sturen. Dank daarvoor! 
 
Zalm-actie 
De zalmactie die onze vriend 
Chris Koelewijn had gelanceerd 
heeft wel €2.000,- opgeleverd. 
Dank voor alle kopers. Dit geld 
is bestemd voor een waterput in 
het rebellengebied waar Enoch 
woonde om zo hete kolen op 
hun hoofd te stapelen en hun haat met liefde te 
beantwoorden. Chris wil de put ‘bron van genade’ 
noemen, en we bidden dat het inderdaad een bron van 
Gods genade zal ontsluiten voor de rebellen. Bidt met 
ons mee voor dit wonder. 

 

 
 
We hebben ons kerkenplan vorig jaar gelanceerd en 
inmiddels zijn er 3 van de 50 kerken gerealiseerd.  
Een van deze kerken telt elke zondag al zo’n 85 
trouwe bezoekers. En ook de schooltjes draaien al 
volop in deze kerkzaaltjes. Maar er is meer mooi 
nieuws, dat we u willen laten weten.  
 

 
De kerk in Kunnavakkam die in januari werd geopend. 

 

April 2015 
Tien kerken zijn al betaald 
Er worden nu 3 nieuwe kerken gebouwd. En er zijn al 
10 kerken betaald. Daarnaast hebben we nog eens 5 
toezeggingen en 2 gemeenten die overwegen om een 
kerk te sponsoren. We zo dankbaar voor de hulp die we 
van onze vrienden krijgen om deze droom te 
realiseren. Overweegt u/uw gemeente om ook een 
kerk sponsoren, kijk dan hier voor meer informatie of 
neem contact met ons op over de mogelijkheden.  
 

 
 
Onze ambulance  
Het ambulance project dat we op 31 december 
vorig jaar lanceerden, heeft inmiddels al € 10.000,- 
opgebracht. We hebben de ambulance gekocht en 
hij is al volledig in gebruik genomen per 1 april (en 
dat is geen grap!) Deze ambulance is echt een 
geweldige steun voor het arme en achtergebleven 
gebied waar wij werkzaam zijn. Nu kunnen we hulp 
verlenen aan de allerarmsten, hen vervoeren naar 
het ziekenhuis indien nodig, hun voorlichting geven, 
en nog veel meer. Want er zit ook een groot 
videoscherm waarop we o.a. voorlichtingsfilms 
kunnen vertonen in hun eigen taal. Maar omdat de 
begroting van de ambulance € 25.000,- is, hebben 
we dus nog € 15.000,- nodig. Wie wil ons daarbij 
helpen? Dat zou echt fantastisch zijn. Wilt u ons 
helpen dan kunt u hier direct online doneren. Bij 
voorbaat dank voor uw steun. 

 
Tot zover dit bericht,  
Gods zegen,                                  Jaap Dieleman 

	  


