
 

 

 

Zeewolde 5 januari 2023          

                                           

Beste vrienden, 
Aan het begin van het nieuwe jaar kijk ik altijd terug naar het afgelopen 
jaar en ook vooruit naar wat die nieuwe jaar ons brengen zal. 
 
Langs deze weg wil ik samen met u terugblikken op het afgelopen  
jaar 2022. Ondanks de wereldwijde crisis is ons werk in India opnieuw 
tegen de verdrukking in enorm gegroeid. Zelfs meer dan we durfden 
bidden en verwachten. 
 
Met recht kunnen we zeggen dat onze God in alle opzichten “alle dingen 
doet meewerken ten goede”. Wat aanvankelijk in ons nadeel leek, heeft Hij 

ten goede gekeerd, zoals u in deze brief zult lezen. 
 
De Gospeltrucks 
In 2021 hadden we met 10 trucks een oogst van bijna 500.000 zielen die we bij Jezus mochten brengen. Begin 2022 
hadden we  20 trucks maar in de loop van dat jaar is dat verdubbeld naar 40 en zagen we  een ruim 1.7 miljoen mensen 
een keus voor Jezus maken. Ik dank God voor iedereen die ons geholpen heeft om dit allemaal mogelijk te maken. 
 
 
De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig 
Inmiddels hebben we ruim 400 fulltimers die met onze 40 trucks dagelijks uitgaan om het evangelie te prediken.  
Op grond van de oogst van het afgelopen jaar verwachten we dit jaar 2.5 miljoen mensen te winnen met de Gospel 
trucks. We bidden dat God in de geldmiddelen blijft voorzien, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken met het 
goede nieuws van onze Here Jezus Christus. Uw gebed en gaven blijven van harte welkom. Bidt u ook mee?  
 

Bijbels 
Met een te verwachten oogst van ruim 2,5 miljoen hebben we opnieuw minstens 100.000 bijbels nodig (niet iedereen 
kan lezen in India). We vragen u mee te bidden voor wijsheid en tact vanwege de toenemende druk in India, zodat we 
zolang mogelijk kunnen blijven werken. Waarom ik dat vraag? Recentelijk heeft de centrale regering van India ook onze 
partner onder druk gezet en ze zouden onze rekeningen kunnen blokkeren. Dat zou een ramp zijn voor ons werk en 
daarom vragen we u mee te bidden dat we hiervoor bewaard blijven. Bidt voor Gods bescherming en dat we ons 
gezegende werk ongestoord kunnen blijven doen zolang het dag is. 
 
 
“Rafael Life Care Hospitaal”  
Maar er is nog meer.  Het casco van het ziekenhuis is volledig klaar. Nu is het wachten op de goedkeuring door de 
bouwinspecteurs van het rijk, voordat we aan de afwerking mogen beginnen. We verwachten die goedkeuring eind deze 
maand> Bid er voor mee dat er geen vertraging zal zijn vanwege de trage molens en de corruptie van het Indiase 
ambtenarenapparaat.  We houden u op de hoogte als de vergunning is afgegeven en dan verwachten we nog zo'n zeven 
maanden nodig te hebben om het ziekenhuis af te bouwen en definitief in gebruik te kunnen nemen. Kijk hier voor 
meer informatie. 
 
 

https://www.abbachildcare.org/rlc-hospital.html
https://www.abbachildcare.org/rlc-hospital.html


 

 

 
Medische klinieken voor 12 melaatsendorpen 
Dezelfde sponsor die ons hielp met het ziekenhuis, heeft ons ook geholpen om 12 klinieken te bouwen in diverse 
melaatsendorpen. Ze zijn inmiddels alle 12 voltooid en in gebruik genomen, zodat we nu talloze lepralijders goede 
medische zorg kunnen bieden. De kosten voor het runnen van een kliniek bedraagt zo'n € 1.000,- per maand. We 
hebben dit tot op heden uit onze reserves betaald, maar daar zit niet veel meer in. Daarom zoeken we donors die een of 
meerdere klinieken, eenmalig en/of maandelijks zouden willen sponsoren. Want het omzien naar wezen, weduwen en 
de allerarmsten, blijft onze opdracht. Klik dan hier als u ons hierbij wil helpen?   
 

De sponsorkinderen 
Sinds de start in 2010 heeft Abba Child bijna 2500 kansloze kinderen een hoopvolle toekomst mogen bieden. Ruim de 
helft van hen zijn de afgelopen jaren overgedragen aan betrouwbare zusterorganisaties in Orissa, Andhra-Pradesh en 
Rajasthan. Zelf hebben we ons geconcentreerd op Tamilnadu in het zuiden, waar we nu bijna 1300 kinderen hebben 
geplaatst bij adoptieouders, die via ons landbouwproject in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Voor het 
geadopteerde kind krijgt het gezin een bijdrage van de Nederlandse sponsors. En zo hebben we dankzij alle sponsors nu 
al 1289 kinderen een hoopvol toekomst mogen bieden. Heel hartelijk dank daarvoor! 
 

Overige projecten 
Verder zijn er zo’n 100 weduwen die we ondersteunen, de naaischooltjes, het onderwijs aan kinderen, het 
landbouwproject, het kippen en geiten project, de waterputten, de mobiele medische zorg in de dorpjes, de noodhulp 
enz. Enfin, te veel om op te noemen. Het is onvoorstelbaar als ik terugdenk aan hoe onze God in al deze noden heeft 
voorzien, terwijl ik zelf niet eens naar India kon reizen. Maar het werk gaat gelukkig gewoon door. 
 

Heel hartelijk dank! 
En daarom wil ik aan het begin van dit nieuwe jaar 2023, al onze donateurs, sponsors, bidders, vrienden en supporters 
van harte bedanken voor hun liefde, hun gaven, bemoedigingen, hun inzet, hun donaties en hun gebeden. Met de hulp 
van onze God en onze vrienden zullen we ook in 2023 in dit spoor verder gaan. 
 

Tot slot wens ik u allen, mede namens mijn Indiase partner Kingsly Lazarus en ons Nederlandse team, de zegen van onze 
Hemelse Vader toe voor 2023…, totdat Hij komt! 

 

Jaap Dieleman – Abba Child Care 

 

https://www.abbachildcare.org/melaatsen-klinieken.html

