
 

 

 
 

Nieuws-Update 
Beste vrienden, tijd voor een 
nieuwe update sinds onze reis 
naar India afgelopen januari. 
Tijdens de reis werden er weer 
nieuwe plannen geboren die we 
nog uit moeten werken. In deze 
nieuwsbrief meer over al deze 
bijzondere ontwikkelingen. 
Veel leesplezier. 
 

 

 
 
In januari 2019 is de 50e kerk ingezegend  
Het was de bedoeling om de 51e kerk te bouwen. We 
waren al begonnen maar door de religieuze tegenstand 
werd de bouw noodgedwongen stil gelegd. Net als in de 
tijd van Nehemia, bidden we dat er een Cyrus in India zal 
opstaan die ons steunt. Trouwens, de vervolging tegen 
minderheden neemt de afgelopen jaren zienderogen toe. 
Aanvankelijk stond India op de 10e plaats, maar is nu 
gestegen naar de 5e plaats van meest vervolgde landen.  
Ondanks deze toegenomen druk zien we juist steeds meer 
mensen tot geloof in Jezus komen. Dat heeft ons doen 
besluiten om ons de komende jaren vooral te richten op 
de oogst. Onze natuurlijke oogst was al bovengemiddeld 
goed maar ik doel op de oogst van zielen.  
  
Een ‘overvloed van water-wonder’  
Vanwege ernstige droogte (2019), hadden we onze putten 
uitgediept om toch nog over water te beschikken. En toen 
gebeurde het: de put begon van zichzelf over te stromen.  
De put bij de buren stond nog steeds droog. Het gebeurde 
alleen op ons land. Zie hier het wonder met eigen ogen. 
 

 
 
 

Nieuws-update – maart 2020 
 
Groen licht uit de hemel  
Ik moest dan ook gelijk denken aan het verhaal waarbij 
Israel dreigde om te komen en Elisa toen profeteerde dat 
ze greppels moesten graven. Hij zei:  
 
Men make in dit dal vele greppels, want zo zegt de 
HERE: gij zult geen wind voelen en geen stortregen 
zien; toch zal dit dal vol water lopen, zodat gij kunt 
drinken, gij met uw vee en uw lastdieren. En ook is dit 
nog maar een kleine zaak in de ogen des HEREN: Hij zal 
bovendien Moab in uw macht geven, zodat gij alle 
versterkte steden, de keur der steden zult innemen …  de 
volgende morgen …, zie daar kwam water uit de richting 
van Edom, zodat het land vol water liep - 2 Kon. 3:16-20 

 
Ook wij hadden 'greppels' gegraven, maar we hadden niet 
kunnen denken dat onze God een bijbels wonder van 
dezelfde omgang zou gaan doen. We zien dit als een 
groen licht uit de hemel, want zoals het Bijbelvers zegt, 
is dit nog maar een klein ding in de ogen des Heren. Hij 
zal ons ook de steden geven. En zo werden we gesterkt 
om nog veel meer mensen te gaan bereiken met het 
goede nieuws via onze Gospel Truck.   
 
Vijftigduizend zielen voor Jezus   
Met de Healing Gospeltruck hebben we sinds 2018 al ruim 
dan 100.000 mensen bereikt waarvan er ongeveer 50.000 
een beslissing voor Jezus maakten. Om 
veiligheidsredenen noemen we het nu een evangelisatie-

truck. Inmiddels hebben we 3 trucks en toezeggingen 
voor nog twee nieuwe. 

 
De Healing Gospel truck heeft zijn diensten al ruimschoots bewezen. 
 
Met gemiddeld 25.000 beslissingen voor Jezus per truck 
komt dit neer op een oogst van 125.000 zielen per jaar 
voor Jezus. Vijf keer per week trekt de Gospeltruck erop 
uit om afgelegen dorpjes te bereiken met de boodschap 
van Gods liefde. Maar een avond in een dorpje verzorgen, 
kost ons €100,- per keer. Met vijf trucks is dat € 2500,- 
per week met een oogst van ruim 2500 zielen per week. 
Wilt u ons daarbij helpen? Sponsor dan een gospelavond 

voor €100,- U krijgt dan als dank van ons een boek van 
Jaap Dieleman. Klik hier als u een gospelavond wilt 
sponsoren en vermeld welk boek u zou willen ontvangen. 
Dank u wel!   

https://www.weebly.com/uploads/b/7826556-320583747494580991/c99c08be-c02b-48c3-a562-b27809c97e38-1_693.mp4
https://www.heilbode.nl/go/geven/online/
http://www.abbachildcare.org/een-kerk-voor-een-kerk.html


 

 

 
5000 Bijbels voor de nieuwe gelovigen 
De nieuwe gelovigen zijn gedoopt en komen nu in onze 
kerkjes. Alhoewel een deel van hen niet kan lezen, willen 
we elk gezin voorzien van een Bijbel. Ik zal nooit 
vergeten dat ik een Hindoe een Bijbel gaf en hem 
vertelde: "in dit boek is licht, in dit boek is leven, en in 
dit boek is liefde, het is onze grootste inspiratiebron 
voor ons werk hier in India!" Hij nam het aan als een 
kostbaar geschenk en bedankte me zeer uitgebreid. 
Thuisgekomen zei hij tegen zijn vrouw: "Ik heb dit boek 
gekregen van de man van God en hij zegt: In dit boek is 
leven, licht en liefde! En daarom ga ik dit boek volgen! 
Hij opende zijn hart voor Jezus en is nu een kind van God. 
Hoe belangrijk dat wij deze nieuwe gelovigen een Bijbel 
kunnen geven. Een bijbel kost €5,-.   
 

 
Het kostbare woord van God dat we elke gelovige willen geven. 

 
We hebben inmiddels 5000 Bijbels gekocht en uitgedeeld; 
een forse investering van € 25.000, - Wilt u ons helpen 
hen te voorzien van het levende brood door een aantal 
bijbels voor uw rekening te nemen? Maak dan hier een 
gift over met de vermelding 'bijbels'  Hartelijk dank! 
 
Een-miljoen-zielen-campagne! 
Het succes van de Gospel Trucks is geweldig. Afgelopen 
maand (januari 2020) waren er geen 2000 beslissingen 
voor Jezus, maar zelfs meer dan 3000. En we willen meer 
mensen bereiken. Zoals Jozua het beloofde land in kaart 
bracht en de stammen hun erfdeel toewees, zo hebben 
wij naar de kaart van Tamil-Nadu gekeken, een van de 28 
staten in India waar wij werkzaam zijn. Een staat met 
meer dan 80 miljoen mensen, verdeeld over 32 districten. 
We willen in elk district een Gospel-Truck ‘zaaien’ en in 
de grote zelfs twee. Dit is verreweg de grootste uitdaging 
voor onze bediening tot nog toe. Want 40 trucks kosten 
ons bij elkaar € 1.000.000, -. Maar daar bereiken we dan 
ook 1 miljoen zielen per jaar mee. De operationele kosten 
van deze trucks zijn eveneens 1 miljoen euro per jaar. 
 

De grootste uitdaging 
Sommige zeggen: “Waar ben je aan begonnen? Ben je wel 
goed wijs?” Lieve vrienden, dat zeiden ze ook toen we 
besloten om 50 kerkjes te bouwen en honderden 
waterputten te slaan. En die staan er nu allemaal. Het is 
niet mijn werk, maar Zijn werk. Ik zeg dan ook: als het 
mislukt, is het mijn fout, maar als het lukt weet iedereen 
dat dit Gods werk is. Beveel de Here uw werken en Hij 
zal het u doen gelukken. We hebben het eerste jaar dus 
een miljoen nodig om de trucks aan te schaffen en 
vervolgens elk jaar een miljoen om ze het werk te laten 
doen. De vraag is: wie wil ons daarbij helpen? Elke ziel is 
onbetaalbaar voor God, maar omgerekend kost het ons 
€1,- per ziel. Hoeveel kunt en wilt u er voor uw rekening 
nemen? Of wilt u (met uw bedrijf) een truck sponsoren? 
Of een avond verzorgen in een dorpje in India waarbij 
gemiddeld zo’n 200 mensen tot Jezus komen? 
Klik hier als u een gospelavond wilt sponsoren en of op 
een andere wijze ons wilt helpen met het binnenhalen 
van deze kostbare ‘oogst’ Dank u wel!   
 

 
250 nieuwe sponsorkinderen 
Het afgelopen jaar is het aantal kinderen dat we helpen, 
door de grens van de duizend heen gebroken, met dank 
aan alle sponsors die een kindje hebben gesponsord. 
   

 
Een van die prachtige straatkinderen die dankzij een van onze sponsors 

een hoopvolle toekomst met een papa en mama hebben gekregen. Wilt 
u ook zo’n kind sponsoren voor € 12,50 per maand? Klik hier! 

Ondertussen hebben we er alweer ruim 200 nieuwe 
straatkinderen opgevangen waarvoor we naarstig op zoek 
zijn naar een sponsor die dit kind voor het geringe bedrag 
van €12,50 per maand wil sponsoren. Voor u misschien 
een klein bedragje, maar voor zo’n kind is het een wereld 
van verschil tussen op straat zwerven en sterven of 
opgenomen worden in een liefdevol adoptiegezin. En u 
kunt dit verschil maken. Klik hier als u dit wilt doen.    
  
 
     Jaap Dieleman 

http://weebly-link/809635346601887163
http://weebly-link/809635346601887163
https://www.heilbode.nl/go/geven/online/
http://www.abbachildcare.org/doneer.html
http://www.abbachildcare.org/doneer.html

