
 

 

 

 

 
 

 
NIEUWS-UPDATE 
Het is lente, heerlijk 
genieten van de zon en de 
warmte. Prachtig om te 
zien dat alles weer tot 
leven en bloei komt.  
 
In ons werk zien we ook 

mooie dingen tot ontwikkeling komen. We hebben 
inmiddels de grootste koeienfarm in de regio. Dat is 
niet onopgemerkt gebleven. We hebben de gunst van 
de autoriteiten die heel blij zijn met onze inzet, 
alhoewel de laatste verkiezingsuitslag in India niet in 
het voordeel is van minderheden zoals de moslims en 
de christenen. We laten ons hier niet door afschrikken 
maar gaan gewoon door. 

 

 

 

 
We hebben ons kerkenplan gelanceerd en inmiddels 
zijn 3 van de 50 kerken gesponsord. De eerste kerk die 
mee deed was de Evangelische Gemeente Zeewolde 
(EGZ), onze thuisgemeente in Zeewolde. 
 

Voorganger Pieter Sijl, schreef 
het volgende: 
 

Je wilt als gemeente een eigen 
gebouw. Daar sparen we dan 
ook voor, maar dan komt het 
verzoek of je wilt meehelpen 
aan de bouw van een kerk(je) 
in India.... 

 
Het is verleidelijk om in zo'n situatie te zeggen:  
Dit kan nu niet, misschien later. De EGZ koos voor 
een andere lijn: Als je droomt van b.v. een eigen 
gebouw, zegen dan eerst een ander daarmee!  
En dat is gebeurd. Een kerkje in India wordt 
inmiddels gebouwd, met steun van en door allerlei 
acties vanuit Zeewolde. Ons eigen gebouw moet 
nog maar even wachten. Op eenkerkvooreenkerk.nl 
kunt u zien hoe we dit verder ontwikkelen.   
 
Uiteraard zijn we heel blij met de keuze van de EGZ 
en we hopen van harte dan hun voorbeeld door 
velen gevolgd word. Wilt u meer informatie over 
ons plan kijk dan hier voor meer informatie. 
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Benefietdiner Spakenburg 
Het benefietdiner ligt al weer 
achter ons. Het was een 
schitterende avond met bijna 
100 eters. Iemand had de 
ingrediënten gesponsord, 
zodat de opbrengst volledig 
ten goede kwam aan het 
goede doel.  
 
De avond heeft ruim € 5.000,- 
opgebracht. En we zijn al 

weer uitgenodigd om het volgend jaar nog een keer 
te doen. Met dank aan Bert vd Eijden, restaurateur 
van de Mandemaakers. Hou de agenda in de gaten 
zodat je er op tijd bij kunt zijn. 

 
 
Nieuw magazine & DVD 
Onze nieuwe magazine is uit. 
Je kunt het hier downloaden, 
boordevol nieuwe informatie en 
mooie foto's van ons werk in 
India. Voel je vrij het te 
downloaden en door te geven aan 
anderen.  

 

 
Ook onze allernieuwste DVD 
genaamd 'Hoopvolle Toekomst' is 
nu beschikbaar met prachtig 
beeldmateriaal over ons snel-
groeiende werk in India. 
 
Klik hier om de DVD direct online 
te bestellen. 
 

 

It's a girl  
Een documentaire over het noodlot 
van meisjes voor wie wij ons 
inzetten om ze te plaatsen in een 
gelukkig gezin. Klik hier voor meer 
info over deze indringende 
DVD. Bij aankoop van deze DVD 
krijgt u onze DVD 'Hoopvolle 
Toekomst" gratis.  
 
Tot zover dit bericht,  

Gods zegen,                                  Jaap Dieleman 


