
 

 

 
 

Nieuws-Update 
Beste vrienden, de hoogste tijd 
om weer eens even bij te praten 
over alle ontwikkelingen in de 
afgelopen maanden, want er is 
weer zoveel gebeurd. Bij deze 
dus het laatste nieuws! 
 

 
 
In januari 2019 is de laatste van 50 kerken ingewijd  
Toen we zo’n 5 jaar geleden begonnen, hadden we niet 
kunnen vermoeden dat het zo snel zou gaan. In 2013 
lanceerden we onze visie. Begin 2014 was het eerste 
kerkje gerealiseerd. Nu, nog geen 5 jaar later, zijn er 50 
multifunctionele dorpshuizen gerealiseerd. Dit was mijn 
droom, die nu werkelijkheid is geworden en zegen brengt 
aan bijna 250.000 mensen in deze dorpjes. Het is Gods 
werk en wij zijn overweldigd en verrast en dankbaar voor 
alle vrienden die hebben geïnvesteerd in dit mooie 
project. Hoewel we meer kerkjes gaan bouwen, zullen we 
dit jaar een adempauze nemen om het bestaande werk te 
consolideren, zodat al deze kerkjes worden versterkt om 
te groeien en een zegen te verspreiden in de wijde 
omgeving. Maar er is nog zoveel meer.  
 

 
Nieuw landbouwland 
Elk jaar krijgen we er ruim 100 nieuwe straatkinderen bij, 
die we in een adoptiegezin plaatsen, dat een stukje land 
krijgt om zo een eigen bestaan op te bouwen. We hadden 
daarom dringend land nodig want we liepen achter. Op 
bovennatuurlijke wijze heeft God voorzien in twee 
prachtige stukken land. Samen bijna 14 hectare met veel 
vruchtbomen, vruchtbare akkers en rijstvelden.  
 

 
   

Een deel van het land dat we hebben gekocht (zo’n 14 hectare). Er 
groeit nu rijst. Er staan kokospalmen en bananenbomen en er zijn wel 
drie grote waterbronnen. We danken God voor Zijn voorziening! 

 

Nieuws-update – maart 2019 
 
Nog meer grote wonderen  
Dit enorme stuk land kost € 825.000, - Een mega-bedrag, 
maar God heeft op wonderlijke wijze voorzien. Inmiddels 
is het in gebruik genomen, zoals we in januari met eigen 
ogen hebben gezien; het is echt prachtig. Met dit land 
kunnen we weer honderden weeskinderen een hoopvolle 
toekomst bieden in een adoptiegezin dat een stukje land 
van ons krijgt om zo een eigen bestaan op te bouwen.  
 

 
993 sponsorkinderen 
Het afgelopen jaar is het aantal kinderen dat Abba Child 
Care helpt, gegroeid van 660 naar 993. Met een jaarlijkse 
groei van gemiddeld 100 nieuwe kinderen kunnen we met 
dit nieuwe land voorlopig vooruit. We zijn dankbaar voor 
iedereen die deze droom mogelijk heeft gemaakt door 
een kindje te sponsoren. 
 

 
Een van die prachtige straatkinderen die dankzij een sponsor een 
hoopvolle toekomst met een papa en mama heeft gekregen. Wilt u ook 
zo’n kind sponsoren voor € 12,50 per maand? Klik hier! 

 
Met de sponsorbijdrage van €12,50 krijgt een kind een 
warm nest en een hoopvolle toekomst bij zijn nieuwe 
adoptieouders. Op dit moment hebben we nog 20 niet 
gesponsorde kinderen, waarvan 18 in Rwanda. Wilt u ook 
een kindje sponsoren? Klik dan hier om u aan te melden. 
De looptijd is maximaal 10 jaar en minimaal een jaar. Het 
geeft grote vreugde om zo’n kindje een thuis te kunnen 
bieden, want ware Godsdienst is omzien naar wezen en 
weduwen in hun benauwdheid.  
 
Alle sponsors bedankt!  
We krijgen regelmatig giften waarvan we niet weten wie 
de gevers zijn. De bank verstrekt ons die gegevens niet. 
Wij willen u graag bedanken, maar zonder uw gegevens 
kan dat niet. Daarom wil ik alle anonieme gevers langs 
deze weg bedanken, maar ook zouden we graag uw 
gegevens (liefst per email) ontvangen, zodat we de 
besteding van uw gift kunnen verantwoorden en u 
persoonlijk kunnen bedanken. Stuur uw gegevens dan 
naar info@abbachildcare.org  
 

http://www.abbachildcare.org/doneer.html
https://www.abbachildcare.org/abba-rwanda.html
https://www.abbachildcare.org/doneer.html
mailto:info@abbachildcare.org
http://www.abbachildcare.org/een-kerk-voor-een-kerk.html


 

 

 
 
Contact met uw sponsorkindje 
  

 
 

Sponsors stuurden hun brieven eerst naar ons of direct 
naar India. Maar we ontdekten dat de post in India niet 
erg betrouwbaar is. Daarom hebben we nu een nieuwe 
mogelijkheid voor sponsors om via email een berichtje te 
sturen naar hun sponsorkind in India. Kijk hier voor meer 
informatie en de spelregels van hoe het precies werkt. Dit 
geldt helaas nog niet voor de sponsors die kinderen 
sponsoren in Oeganda, Rwanda en Andhra Pradesh.    
 
Kippen en geiten 
Vorig jaar vroeg iemand of ze met hun zondagsschool-
klasje kippen konden doneren. Dit idee bleek een 'gouden 
ei' te zijn, want nadat ik het met wat vrienden deelde, 
werden er in een mum van tijd honderden kippen 
gedoneerd aan adoptiegezinnen. Voor slechts €10,- 
kunnen we hun twee jonge broed-kippetjes geven die 
binnen enkele weken eitjes leggen, zodat ze dagelijkse 
verse eieren kunnen eten. En als ze succesvol fokken, 
krijgen ze nog meer kippen en dus ook meer eieren.   
 

 
 

Hetzelfde geldt ook voor de geitjes die hun melk leveren. 
Erg handig voor mensen die geen koelkast hebben en dan 
toch elke dag verse melk en verse eieren hebben 
 
Een schitterend idee, en dat voor een eenmalige donatie 
van slechts €10,-. Een mooi zendingsplan voor een school- 
of zondagsschool-klasje. Wil jij meehelpen om een of 
meer adoptiegezinnen een kip en/of geit te geven? Kijk 
hier voor meer informatie en hier om direct te doneren of 
stort uw gift op: NL85INGB0005892986 van St. Abba Child 

Care o.v.v. “kippen-project”.  Hartelijk dank!  
 

 
 
Opnieuw een ‘water-wonder’ van 50 waterputten 
 

 
  

Sinds 2013 hebben we 150 waterputten geslagen. Ruim 
300.000 van de allerarmsten hebben we daarmee kunnen 
voorzien van schoon drinkwater. Zie hier een filmpje van 
ons waterproject. Op dit moment worden er opnieuw 50 
putten geslagen. Een waterput kost €2.000,- en voorziet 
zo’n 2000 mensen van schoon drinkwater. Nu hebben we 
weer geld gekregen voor 50 waterputten, die op dit 
moment worden aangelegd. We hebben gezien dat dit 
natuurlijke water vaak tot een openheid leidt om die 
dorstige harten ‘het levende water’ van Gods liefde te 
kunnen geven, waar ze nooit meer dorst van krijgen.  
 
 

De Healing Gospel Truck 
 

De Healing Gospel truck heeft zijn diensten al ruimschoots bewezen. 
 

India telt honderdduizenden dorpjes waar 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 zijn we naar hen toegegaan.   
 

 
20.000 zielen voor Jezus in 2018  
Het verzorgen van een avond in een dorpje kost ons 
€100,- per keer. Vijf keer per week trekt de Gospeltruck 
erop uit om afgelegen dorpjes te bereiken met de 
boodschap van Gods liefde. In het afgelopen jaar zagen 
we door dit evangelisatiewerk bijna 20.000 beslissingen 
voor Jezus. Zo’n 30% van de aanwezigen nam Jezus aan, 
ondanks de toegenomen vervolging tegen christenen in 
India. En u kunt daar deel aan hebben door bijvoorbeeld 
een avond te sponsoren voor €100,-. Iedereen die een 
gospelavond sponsort, krijgt een boek van Jaap 
Dieleman. Klik hier als u een campagne-avond wilt 
sponsoren en vermeld bij de opmerkingen welk boek van 
Jaap u zou willen ontvangen. Hartelijk dank 
 

https://www.abbachildcare.org/mail-uw-sponsorkind.html
https://www.abbachildcare.org/kippen-en-geiten-project.html
https://www.abbachildcare.org/kippen-en-geiten-project.html
https://www.abbachildcare.org/doneer.html
https://youtu.be/yE8SEwNuxHQ
https://youtu.be/yE8SEwNuxHQ
https://www.heilbode.nl/go/geven/online/
https://www.abbachildcare.org/kippen-en-geiten-project.html


 

 

 
“Blessing Festival” in Koovathur 
Vorig jaar januari is er een evangelist gemarteld en 
vermoord in het dorpje Koovathur. Zijn leven is als een 
kostbaar zaad in de Indiase bodem gezaaid en nu, een 
jaar later, hadden we juist in dat dorpje een Gospel 
festival georganiseerd, waarbij we een grote oogst van 
wel bijna 1000 zielen tot Jezus zagen komen. Wat een 
troost en bemoediging voor de lokale christelijke 

gemeenschap die vorig jaar zo zwaar was getroffen. 
   

 
Een overweldigende oogst tijdens het “Blessing Festival” in 
het dorp waar vorig jaar nog een evangelist was vermoord. 

 
Kerkje nummer 51  
Hoewel we dit jaar vooral onze kerkjes wilden versterken 
om ons werk te consolideren, voordat we nieuwe zouden 
gaan bouwen, fluisterde ik Kingsly in het oor, dat we na 
deze grote oogst in Koovathur hier toch wel een kerkje 
moesten bouwen om de mensen op te vangen en verder 
te helpen. Het leek wel alsof God mij had afgeluisterd en 
iemand anders in het oor had gefluisterd om dit kerkje te 
sponsoren, want ik was nog maar amper thuis of iemand 
mailde mij dat hij in zijn hart had om een kerk te 
sponsoren. Wonderlijk, hoe dit allemaal gaat. Inmiddels 
is het geld naar India en is de bouw gestart. Ditzelfde 
geldt trouwens voor nog een andere campagne die we in 
een ander dorpje hielden en waar ook zo’n 300 mensen 
tot Jezus kwamen. We bidden dat God opnieuw iemand 
in het oor fluistert om dat kerkje te sponsoren.  
 

 
De campagne waarbij zo’n 300 mensen tot Jezus kwamen 

 
Onze projecten  
u krijgt niet vaak een email van ons; dat komt omdat we 
meestal gewoon druk zijn met het werk zelf. En in deze 
update heb ik er slechts een paar projecten uitgelicht. 
Maar er is nog veel meer. Klik op een van de 
onderstaande banners om meer te lezen over deze 
projecten. En vergeet niet dat dit mooie werk tot stand 
is gekomen dankzij de vele vrienden die ons door hun 
giften in staat hebben gesteld, dit te kunnen doen. Alle 
gevers hartelijk dank daarvoor.   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gods zegen en tot de volgende keer.  
      Jaap Dieleman 

https://www.abbachildcare.org/abba-family-homes.html
http://www.abbachildcare.org/windows-for-widows.html
https://www.abbachildcare.org/naaischooltjes.html
https://www.abbachildcare.org/melaatsendorp.html
https://www.abbachildcare.org/sponsor-een-kind.html
https://www.abbachildcare.org/farming-gods-way.html
https://www.abbachildcare.org/medical-camp.html

