Nederland – oktober 2016
Een kerk voor een kerk
in het gebied waar wij werken, wonen 250.000 Dalits, in 50 dorpen. Ze leven in extreme armoede en
mede dankzij een grote sponsor hebben we in 2013 in alle 50 dorpen een simpele schoondrinkwater
voorziening mogen aanleggen. En ook hebben we 10.000 waterpotten uitgedeeld. Een hele
verbetering voor de hygiëne van deze arme mensen en het zal ook zeker een opsteker zijn voor de
volksgezondheid aangezien het drinken van vervuild water vaak tot ziekte leidt en zelfs tot de dood.
Gelukkig wordt dit nu vanwege de schoondrinkwatervoorziening een halt toegeroepen.
In ditzelfde gebied hebben we inmiddels 606 straatkinderen, vondelingen, wezen kunnen plaatsen in
606 adoptiegezinnen die van ons een stukje land hebben gekregen om daarmee een eigen bestaan
op de bouwen voor zichzelf, hun kinderen en de adoptiekinderen die we hen hebben toevertrouwd.
We hebben hulp gekregen van de Indiase “Farming Gods Way”, die onze adoptieouders les geven in
een spectaculaire landbouwmethode, die door een Afrikaanse boer is ontworpen en al tot heel
vruchtbare resultaten heeft geleid. Op deze wijze helpen we hen om met mooie producten op de
markt te kunnen komen zodat ze nog sneller uit de armoede-cyclus kunnen ontsnappen.
Maar we willen zo graag meer doen. We zijn al op beperkte schaal begonnen met onderwijs voor de
kinderen, en we willen hen ook medische zorg bieden, les in hygiëne geven, medicijnen verstrekken,
kleding en voedsel etc. En voor de duizenden Dalits die tot geloof zijn gekomen willen we graag een
eigen plek creëren waar ze hun geloof kunnen beleven. Een plaats van aanbidding zogezegd.
Een lumineus plan
Maar als we scholen en klinieken en kerken en zorgcentra zouden willen bouwen in al deze vijftig
dorpen, dan zou dat een enorm vermogen kosten en dat zouden we onmogelijk als kleine organisatie
zelf kunnen verwezenlijken. Maar toen gaf God mij het briljante idee om al deze plannen te
combineren, waardoor we juist heel veel geld kunnen besparen. Want als wij een multifunctioneel
gebouw neerzetten, dan kan dit van maandag tot donderdag dienen als schoolgebouw, vrijdag kan
de mobiele arts er zijn spreekuur doen en medicijnen verstrekken aan de mensen, op zaterdag
kunnen er sociale activiteiten zijn voor de ouderen, de kinderen, vrouwen die een kind verwachten
enz. Ook kan het een distributiecentrum worden van medicijnen, kleding, voedsel en andere
hulpgoederen. Daarnaast kunnen wij er lesgeven in hygiëne en op de zondagen kunnen de gelovigen
er samen komen om te aanbidden en de bijbel te bestuderen.
Daarnaast zouden we er een schoondrinkwater voorziening kunnen maken zodat de omwonenden
de beschikking krijgen over schoon drinkwater, bij het huis van God, Die ons levend water geeft.
Door al deze activiteiten te combineren op één plaats, besparen we veel geld, en dat getuigt van
goed rentmeesterschap. Bovendien vangen we hiermee wel vier vliegen in een klap en wordt onze
investering optimaal gebruikt.
Een enorme impact
De impact van een dergelijk centrum is enorm en veel minder bedreigend voor de religieuze Hindoes.
Want zij zien een kerk als een tempel. En een tempel voor een andere god wordt al gauw gezien als
concurrentie en een bedreiging voor het Hindoeïsme. Maar op het moment dat we dit denkbeeld
doorbreken door er een school, een kliniek, een medisch hulppost en een depot voor hulpgoederen
van te maken, valt dit vooroordeel al snel weg, want nu worden we juist een instrument van zegen
voor de samenleving in plaats van een bedreiging.

Bovendien zien we in India dat vooral vrouwen eerst tot bekering komen die dan hun gezinnen
winnen voor de Heer. En ook zijn het meestal de vrouwen die het water halen bij de bron. Dus nu
wordt de kerk een ontmoetingsplaats voor vrouwen die daar ook het levend water krijgen uitgereikt.
Op deze wijze kunnen wij de samenleving effectief bereiken met het evangelie zonder een bedreiging
voor hen te vormen. Zowel onze Indiase partnerorganisatie als ikzelf ben enorm enthousiast.
Wat gaat zoiets kosten?
Indien we het goed doen, moeten we rekenen op ongeveer € 15.000 euro per multifunctioneel
centrum. En omdat we een dergelijk centrum graag in alle 50 dorpen willen bouwen komt het dus
neer op een totaalbudget van € 750.000 euro. Een grote som geld voor een kleine organisatie als de
onze. En daarom hebben wij het volgende bedacht.
Een kerk voor een kerk
In heel veel landen, maar zeker ook in Nederland, zijn er kerken die miljoenen euro’s op de bank
hebben staan en er helaas niets mee doen. Bovendien hebben we vaak gebouwen die in de
miljoenen lopen. Een schril contrast met de armoede van onze medegelovigen in India. Dus lijkt het
ons geweldig als we kerken kunnen vinden die met een fractie van hun eigen bouwbudget, onze
medegelovigen in India helpen om hun eigen kerkgebouw te bouwen. Een kerk voor een kerk dus!
En dat gebouw wordt dan super economisch gebruikt tot zegen voor de hele gemeenschap.
Een prachtig plan toch?!
Kerken gezocht
Dus zoeken wij 50 kerken die een klein deel van hun budget zouden willen doneren om een
zusterkerk te kunnen bouwen voor onze medegelovigen in India. En daarnaast zouden we de
sponsorkerk in een levende relatie willen verbinden met deze nieuwe kerk in India. Een soort van
zusterkerk dus! We zouden deze nieuw te bouwen kerk de naam kunnen geven van de sponsorkerk.
Deze nieuwe kerk wordt dan het persoonlijke zendingsproject van de sponsorkerk. Bijvoorbeeld, uw
kerk heet “De Goede Herder kerk” en u wilt als gemeente een kerk sponsoren, dan gaan we die
nieuwe kerk “De Goede Herder kerk India” noemen. Op deze wijze wordt het een geheel eigen
zendingsproject van uw kerk. Het zou helemaal mooi zijn als dan af en toe vertegenwoordigers van
de sponsorkerk een bezoek zullen brengen aan de kerk die ze in India hebben gesponsord. En wat
een geweldige inspiratie voor deze sponsor-kerk om op deze wijze een prachtig zendingsproject te
steunen en bij te dragen aan zowel de verkondiging van het evangelie als ook aan de sociale
ontwikkeling van de lokale gemeenschap onder de allerarmsten in India. Inmiddels hebben we op
deze wijze al 25 kerken gerealiseerd. Maar we hebben er nu dus nog 25 te gaan.
Verzoek
Daarom wil ik vragen of u als gemeente, een kerk in Zuid India zou willen adopteren en sponsoren.
Wilt u eerst nog meer informatie of een persoonlijk gesprek over dit prachtige plan, dan ben ik van
harte bereid om dit plan nader toe te lichten en de details met u te bespreken.
In afwachting van uw reactie
Vriendelijke groeten en Gods zegen
Namens Abba Child Care International
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