5 Oktober 2015

Nieuws-Update
Beste vrienden, dankzij uw giften
en de inzet van onze lokale partners
in India, groeit ons werk enorm.
Maar nu is er ook een bloedige
tegenstand. Deze update is om u te
informeren en u te vragen ernstig te
bidden voor deze noodsituatie.

Vergeving
Vandaag (5 oktober) is Kingsly, met een delegatie van
christelijke leiders naar de gouverneur van Tamil Nadu
om te pleiten voor gerechtigheid waarbij hij een petitie
overhandigt met 500 handtekeningen van christenen uit
de regio. Als u dit leest, is dit gesprek al geweest, maar
bid a.u.b. dat de autoriteiten zullen inzien dat we
strijden voor gerechtigheid en niet voor wraak. Vergeving
is de boodschap die in ons vaandel staat en die de
weduwe van Pr. Daniel zo krachtig heeft verwoord.

50 multifunctionele dorpshuizen
In januari 2014 hebben we voor het eerst ons plan bekent
gemaakt, om 50 multifunctionele dorpshuizen te bouwen.
Nu, nog geen 2 jaar later, hebben we al 10 van deze
centra in gebruik als kerk, school, medisch centrum,
depot voor hulpgoederen, etc. En sommige van deze
kerkjes hebben al meer dan 100 vaste gemeenteleden.
Inmiddels zijn er weer 4 nieuwe in aanbouw en hebben we
mede dankzij de actie van Family7, (die ong. € 75.000
heeft opgeleverd) de middelen om er nog 5 te bouwen.
Vervolging
In het dorpje Elanagar waren we gestart met de bouw van
een dorpshuis maar op 11/9 werd het fundament
beschadigt en de hut van de ‘nachtwacht’ vernielt waarbij
de bewaker een gebroken been op liep. Omdat de lokale
politie niets deed, hebben we het aan de districtsautoriteiten gemeld, maar die beschuldigden pastor
Daniel van de religieuze onlusten en namen hem gevangen
hoewel hij onschuldig was. Op 26 september werd hij, na
3 dagen, op borgtocht vrijgelaten. Op zondag 27 sept. ging
hij na de kerkdienst een kijkje nemen bij de bouwplaats
om voor de situatie te bidden. Daar werd hij plotseling
door 4 mannen aangevallen met ijzeren staven en messen.
Hij werd in zijn buik en keel gestoken waarna de mannen
er op hun motorfietsen vandoor gingen. Sommigen
hoorden hem nog de naam van Jezus aanroepen, maar
kort daarna bezweek hij aan zijn verwondingen.
Pr. Daniel vermoord
De autoriteiten namen zijn lichaam mee en pas na 3 dagen
werd het vrijgegeven. De dag daarna was er een gebedssamenkomst waar ruim 1000 mensen kwamen om hun
steun te betuigden aan deze lieve man van God die op
zo’n wrede manier om het leven was gebracht. Op 2
oktober werd Pr. Daniel begraven. Een onherstelbaar
verlies voor zijn vrouw en hun 3 jonge dochters. Maar
mevr. Beula Daniel maakte een publieke verklaring
waarbij zij vergeving uitspraak over de mannen die haar
man hebben aangevallen en vermoord.

Pastor Daniel

Een woord van Kingsly
Ondanks alles gaan wij voorwaarts
met de proclamatie van het
evangelie van Jezus Christus en Zijn
boodschap van vergeving want: Met
Christus ben ik gekruisigd, en toch
leef ik, dat is, niet meer mijn ik,
maar Christus leeft in mij. En voor
zover ik nu nog in het vlees leef,
leef ik door het geloof in de Zoon
van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft
overgegeven. Want het leven is mij Christus en het
sterven gewin (Galaten 2:20. Filippensen 1:21). Dit is het
vertrouwen dat wij hebben, mede dankzij jullie gebeden,
trouwe ondersteuning en jullie zendingshart dat de vonk
is geweest van opwekking in dit deel van India. Dank voor
uw gebeden en God zegene u rijkelijk, Kingsly Lazarus.
Nawoord: De bouw in Elanagar ligt nu stil, maar in andere
dorpen gaat de bouw gewoon door. Veel dorpen zijn heel
dankbaar voor onze inzet. Dus blijf ons steunen met
gebed dat God ons een doorbraak zal geven. Dank u!

Onze sponsorkinderen
Toen we 3 jaar terug met ons Abba Family Home project
begonnen, hadden we niet kunnen vermoeden dat we in
zo’n korte tijd zo zouden groeien. Want nu hebben al 700
baby’s gered en geplaatst in adoptiegezinnen die van ons
een stukje land in bruikleen hebben gekregen om zo een
eigen bestaan op te bouwen. Inmiddels zijn er al zo’n 350
gezinnen die hiermee geholpen worden.

Benefietdiner
Ja, nog even dan is het zo ver. Maandag 26 oktober 2015
is er opnieuw een benefietdiner en de opbrengst gaat
weer volledig naar het werk van Abba Child Care. Klik hier
om je snel aan te melden of klik op de banner.

We zoeken sponsors
Maar omdat we zo snel gegroeid zijn, hebben we nu meer
kinderen dan sponsors en daarom zoeken we voor 350
gezinnen nog een sponsor. Ook willen we graag land
kopen voor de overige 350 adoptieouders. Om de
adoptieouders alvast te helpen hebben we land in
bruikleen van rijke Hindoe-boeren, maar we moeten nu
wel 40% van de opbrengst aan hen afstaan. Dat is beter
dan niets, maar we willen liever eigen land kopen. Maar
het niet makkelijk om land te kopen, omdat men
inmiddels wel weet dat dit gebruikt wordt om de arme
Dalits te helpen. En dat willen de Hindoes juist niet. In
hun ogen zijn ze verwerpelijk en dat heeft dus o.a. geleid
tot de brute aanval op br. Daniel. Wilt u meebidden voor
een doorbraak hierin?
Maar we zoeken dus nog veel sponsors. Onze vriend
Ronald Hoogkamer heeft met zijn bedrijf pas 50 kinderen
voor zijn rekening genomen door de verkoop van zijn
kaarten. We zijn heel dankbaar voor zijn hulp. Als u
kaarten bij Majestically koopt, helpt u ook mee met deze
sponsoring. Dankzij de bijdrag van Majestically zoeken
we nu nog ‘maar’ 350 sponsors voor deze kinderen.
Sponsor een kind!

Geef een kind een familie en die familie een toekomst!

Voor € 12,50 per maand sponsort u al een kindje en voor
€ 25,- per maand sponsort u zelfs een heel gezin. Wij
bidden dat onze sponsors net zo zullen toenemen als het
aantal kinderen dat we hebben gered. Lees hier meer over
ons sponsorprogramma of meldt u aan als sponsor.
Iedereen die een nieuwe sponsor aanmeldt, krijgt onze
nieuwste DVD. Laat dan wel de nieuwe sponsor bij zijn
aanmelding uw naam en adresgegevens vermelden zodat
wij u de DVD kunnen sturen.
Doet u mee?

Nieuwe DVD
De films die Family7 in
actie voor ons hebben
gemaakt, brengen onze
visie en onze plannen
voor de multifunctionele
dorpshuizen zo goed in
beeld dat we er een DVD
van hebben laten maken.
U kunt hem nu bestellen
voor slechts € 5,- Een
mooi middel om ook
anderen enthousiast te
maken voor ons werk in
India. Klik hier of op de
banner om te bestellen.
Jaap Dieleman

