
 

 

 
 

Nieuws-Update 
Beste vrienden, het heeft te lang geduurd, 
maar hier een update van de laatste 
ontwikkelingen van ons werk in India. Er is 
weer zoveel gebeurd wat de moeite van het 
vertellen waard is.  
 

 
 
100 multifunctionele dorpshuizen 
Aanvankelijk wilden we 50 dorpshuizen bouwen. In januari 
2016 waren er 11 kerken geopend, in januari 2017 waren 
dat er al 25. Dit jaar komen er zo’n 15 bij in het district 
Chengalpattu, dat begin dit jaar voor ons is opengegaan. 
Er zijn in Chengalpattu al 50 waterputten geslagen en 
bijna 15 multifunctionele dorpshuizen gebouwd. Dat 
brengt de teller nu op 40 dorpshuizen.  
 
Maar er is meer dan alleen gebouwd, want elke kerk 
groeit. Er zijn inmiddels in 16 kerkjes ook schooltjes met 
zo’n 50 kinderen per schooltje. Bijna 800 kinderen gaan 
nu voor het eerst naar school. We zoeken sponsors voor 
de leerkrachten die zich voor €50,- p.m. enthousiast 
inzetten om deze kinderen les te geven. En in 8 kerkjes 
zijn ook al naaischooltjes begonnen. Voor € 1.000,- kopen 

we dan 10 naaimachines waarmee de vrouwen uit het dorp 
leren naaien. Een opsteker voor hun eigenwaarde, maar 
ook zodat ze zelf kunnen bijdragen in de kosten van hun 
gezin. Helpt u mee?  
 
Een tweede ambulance  
Onze 1e ambulance heeft het afgelopen jaar 1200 mensen 
geholpen. We zijn dankbaar voor de ziekenhuizen die de 
allerarmsten medische zorg willen verlenen, als wij maar 
voor het vervoer zorgen. En nu Chengalpattu voor ons is 
opengegaan, hebben we een 2e ambulance gekregen voor 
dit gebied. Het academisch ziekenhuis van Chengalpattu 
heeft toegezegd ook te willen helpen met operaties.  
 

 
Kingsly voor de nieuwe ambulance t.b.v. het Chengalpattu district 

Update - december 2017 
  

Land gekocht 
Vorig jaar hebben we 8 acres land bijgekocht, zodat we 
nog 100 gezinnen en weeskinderen konden helpen. Dit 
land is al aan onze adoptieouders toegewezen. Inmiddels 
zijn er weer 150 kinderen bijgekomen, die we aan een 
adoptiegezin toewijzen, maar waar we nog geen land voor 
hebben. We hebben daarvoor nu per direct 6 acres land 
nodig. Dat kost ons € 1.000,- per adoptiegezin, die met 
hun stukje land weer een schitterende toekomst krijgen. 
We hebben dus € 120.000,- nodig.  Nu hebben we een 
prachtig stuk land gevonden van 50 acres. Dat is eigenlijk 
te groot voor nu, maar we kunnen het in delen kopen en 
zouden nu dus graag de eerste 6 acres kopen om deze 120 
gezinnen en kinderen te kunnen helpen. Wilt u helpen? 
Klik hier! voor informatie of om u aan te melden. 
 

 
 

Het nieuwe land (50 acres – zo’n 20 hectare) dat we kunnen kopen is 
heel vruchtbaar en er staan duizenden kokospalmen, mango- en 
bananenbomen en er is een grote waterbron. Er is ook genoeg ruimte 
voor veeteelt die goed in dit landschap past. Dit is het land dat we 
graag in delen willen kopen. Bid u mee voor Gods voorziening? 
 

 
 

http://www.abbachildcare.org/doneer.html
http://www.abbachildcare.org/een-kerk-voor-een-kerk.html


 

 

Sponsor een kind! 
Dit babymeisje werd levend begraven in een mesthoop, 
maar gelukkig op tijd gered. Klik op de foto om ons filmpje 
te zien en het zal u duidelijk worden waarom wij sponsors 
zoeken om deze weggegooide meisjes een veilig en warm 
nest te bieden, waar ze de liefde en zorg krijgen die deze 
kleine hulpeloze en kansloze kinderen verdienen.   
 

 
Wilt u zo’n kindje sponsoren voor slechts €12,50 per maand? 

Klik hier! voor meer info en/of om u gelijk aan te melden. 

 
    Geef een kind een familie en die familie een toekomst! 
 
 
De Healing Gospel Truck 
India telt honderdduizenden dorpjes waar vooral de 
Dalits wonen die geen onderwijs genieten, geen papieren 
hebben, geen land bezitten en voornamelijk slavenwerk 
doen en dat al generaties lang. Deze onbereikten willen 
we bereiken, deze onaanraakbaren willen we aanraken 
en deze niet-geliefden willen we in contact brengen met 
de liefde van Christus, dus moeten we naar hen toe gaan. 
We hebben nu een speciale truck om hen te bereiken met 
het goede nieuws. Met dank aan alle sponsors en de hulp 
van de Heilbode is deze truck gesponsord en kunnen we 
zelfs de operationele kosten voor de komende tijd 
dragen. Vanaf begin 2018 zal nu elke dag het goede 
nieuws in deze onbereikte dorpen gebracht worden.  
 

 
 

ABC – Abba Bible Centre 
Al geruime tijd zagen we veel jonge mensen komen in de 
kerkjes. Hun enthousiasme is groot maar hun Bijbelkennis 
nog heel gering. We zagen een noodzaak om jonge mensen 
te trainen en toe te rusten en om die reden zijn we 
begonnen met het ABC, het ‘Abba Bible Centre’, om jonge 
mensen toe te rusten, te onderwijzen in Gods Woord en 
uit te zenden met de boodschap van het Goede Nieuws. 
 
Aanvankelijk hadden we een gebouw op het oog, maar de 
bank werkte helaas niet mee. Maar toen kwam er een 
ander gebouw in zicht. En dit gebouw voldoet in alle 
opzichten aan onze wensen. Het is opnieuw een 
multifunctioneel dorpshuis, want er zal bovendien een 
schooltje, een medische post, een naaischool en een kerk 
in gevestigd worden. Wellicht dat we het gaan gebruiken 
als hoofdkantoor van ons werk in de regio. Er zal dus 
optimaal gebruik gemaakt gaan worden van dit gebouw, 
dan overigens groter is dan onze overige dorpshuizen. 
 

 
 
Onze nieuwe aanwinst, het Abba-Bible-Centre, dat straks het 
zenuwcentrum van ons werk zal zijn, vanwaar we jonge mensen willen 
uitdagen en toerusten om het werk voort te zetten.  

 

 
 

http://www.abbachildcare.org/sponsor-een-kind.html
https://youtu.be/OzN8mSeJn4o
http://www.abbachildcare.org/sponsor-een-kind.html
https://www.heilbode.nl/paginas/healing-gospel-truck.html


 

 

Van kerkafbreker tot kerkbouwer   
Het verhaal van Chittibabu hadden we al eens gedeeld. 
Hij was de man die eerst de kerk had verwoest met een 
bulldozer. Drie jaar geleden kwam hij tot geloof in het 
“Living Water Festival”. Nu is hij een van onze 
steunpilaren die helpt om kerkjes te bouwen en hij is 
oudste in de kerk die gebouwd is op de plek waar hij de 
oude had verwoest. Schitterend gewoon! Hij is een van de 
mannen waarin we graag willen investeren. Een stuk 
training en toerusting om hem het ABC van de boodschap 
te geven. Bid voor Chittibabu en zijn gezin.  
 

 
Jaap met Chittibabu en Bert Koelewijn, de sponsor van deze kerk 

De weduwen 
De 14 woningen die bij het kinderhuis in Chennai gebouwd 
zijn, zijn nu klaar en worden nu bewoond door de 
allerarmsten op voorwaarde dat ze ook een weduwe in 
huis nemen om voor te zorgen. Bovenop het bestaande 
kinderhuis zijn inmiddels 8 appartementen waar drie tot 
vier weduwen per appartement kunnen wonen. Deze 
weduwen krijgen nu zorg en liefde van hun zorggezin en 
de weeskinderen en die weeskinderen krijgen wederkerig 
nu liefde en aandacht van deze ‘oma’s die door hun eigen 
kinderen zijn verworpen. Een prachtige kruisbestuiving. 
Wilt u een weduwe sponsoren? Klik dan hier!  
 

 
Een aantal van de weduwen die boven het kinderhuis wonen 

 
 
 
 

Een prachtig filmpje  
Van onze laatste reis heeft Jonathan een mooi filmpje 
gemaakt. Echt een mooie promo om even te bekijken.  

 

 
Een schitterende promo - acht jaar werk in 2.13 min. samengevat 

En hoe nu verder... 
Dit jaar is er veel tot stand gekomen. Zo zijn er 50 
waterputten geslagen, 13 multifunctionele dorpshuizen 
gebouwd. (misschien worden het er zelfs 15). Een daarvan 
is tevens ons ABC-centrum. Een tweede ambulance en de 
Gospel-Healing-Truck zijn gerealiseerd en een grote 
waterput is gegraven om onze Abba Farm. Er zijn ruim 100 
nieuwe kinderen opgevangen en de uitdaging is nu om 
land voor de adoptieouders te krijgen. In januari 2018 
gaan we weer met een team naar India om de vorderingen 
te zien en onze vrienden te bemoedigen. En we konden 
dit allemaal doen dankzij u: onze vrienden en sponsors die 
dit mogelijk hebben gemaakt. Ook u kunt deel uitmaken 

van dit werk door bijv. een kind te sponsoren of een 
‘aandeel’ te kopen! We hebben ‘aandelen’ uitgegeven om 
nog meer armen te helpen. Klik hier voor meer info. 
 

 
 
Tot slot 
Nu bent u weer op de hoogte. Kijk op onze site voor het 
laatste nieuws. Dank voor uw betrokkenheid en uw steun. 
Gods zegen! 

Jaap Dieleman 

 

http://www.abbachildcare.org/doneer.html
http://www.abbachildcare.org/help-ons-bouwen.html
http://www.abbachildcare.org/
https://youtu.be/4Z6YImKW754
http://www.abbachildcare.org/help-ons-bouwen.html

