13 Oktober 2015

Nieuws-Update
Beste vrienden, na het schokkende
nieuws van vorige week, wil ik u
graag een update geven van de
laatste ontwikkelingen rondom de
dood van pastor Daniel en hoe het
verder is verlopen. Dankzij uw
gebeden hebben we goed nieuws.

Vervolging en hoe nu verder
In het dorpje Elanagar waren we gestart met de bouw van
ons 11e multifunctionele dorpshuis maar op 11/9 werd het
fundament beschadigt en de hut van de ‘nachtwacht’
vernielt waarbij de bewaker een gebroken been op liep.
Pastor Daniel werd gevangengenomen op beschuldiging
van het veroorzaken van religieuze onlusten. Op 26
september werd hij op borgtocht vrijgelaten. Op zondag
27 september werd hij in koelen bloede met messen en
ijzeren staven om het leven gebracht op de bouwplaats
van de in aanbouw zijnde kerk.
Er ging een schokgolf door de gemeenschap over dit
zinloze geweld. Meer dan 1000 mensen kwamen steun
betuigen tijdens de gebedsdienst en de begrafenis van
pastor Daniel, waarbij zijn vrouw, Beula Daniel, openlijk
vergeving uitsprak over de misdadigers.
Toch waren de pastors geschokt en geïntimideerd om het
werk stil te leggen uit angst voor meer geweld. Wat
moesten we doen? We baden om wijsheid en toen sprak
God door het het boek Nehemia. De tegenstand die hij
ondervond van Sanballat, Tobia en Gesem hadden tot doel
om het goede werk te stoppen. Heel hoofdstuk 6 sprak tot
onze verbeelding, maar vooral vers 9 “Want zij allen
trachtten ons bevreesd te maken, daar zij dachten: Hun
handen zullen dan het werk nalaten, zodat het niet
gedaan wordt- Nu dan, sterk mijn handen” Alle pastors
werden bemoedigd door dit woord. Vooral ook omdat
Nehemia de gunst van de koning had om dit te doen.
Steun van de overheid
Zo verging het ook onze br. Kingsly die een gesprek had
met de gouverneur van Tamil Nadu (62 miljoen inwoners).
De gouverneur toonde begrip en heeft bescherming
toegezegd bij de bouw. Ook wil hij dat de daders, die nog
voortvluchtig zijn, worden gepakt en berecht. Laten we
bidden dat het niet alleen maar mooie woorden zijn, maar
dat hij de daad bij het woord zal voegen.

De weduwe van pastor Daniel
Beula Daniel, die met 3 dochters
achterblijft, sprak bij de gebedsavond en bij de begrafenis van
haar man openlijk vergeving uit
over de mannen die haar man
hebben vermoord. Dat heeft veel
indruk gemaakt op de omgeving.
Omzien naar wezen en weduwen
Juist omdat omzien naar weduwen in ons vandel staat,
voelden wij ons verantwoordelijk om ok iets voor haar en
haar kinderen te doen. Om haar verlies enigszins te
verzachten hebben wij besloten haar financieel te
steunen en hebben haar €1000,- uit onze reserve gegeven.
Als u wilt meehelpen om haar te steunen, stort dan uw
gift op ons rekeningnummer onder vermelding van
‘weduwe Daniel’ of doneer online door hier te klikken.
Gebed blijft nodig
Hoewel we een mooie toezegging van de gouverneur
hebben en de rust weer enigszins in weergekeerd, blijft
voorbede belangrijk. Immers, met ons project helpen we
tienduizenden mensen die al bijna 4000 geleden hebben
onder het juk van de slavernij van het hindoeïstische
kastenstelsel. De duivel is zijn grip aan het verliezen over
deze mensen nu ze Jezus leren kennen. We zien de dood
van pastor Daniel dan ook als een directe en openlijke
tegenaanval van het rijk der duisternis. Onze strijd is dan
ook niet tegen vlees en bloed, maar tegen de duivel de
de mensen door angst wil verlammen. En daarom willen
de voorbidders vragen om biddend achter ons te staan.
Van nederlaag tot overwinning
We zijn dan ook niet tevreden om deze aanval alleen
maar af te slaan. Nee, we bidden dat God deze situatie
juist laat meewerken voor een nog grotere overwinning
voor Zijn naam en dat er nog veel meer mensen het
verlossende evangelie van Jezus zullen horen. We vragen
daarom uw gebed voor wijsheid, moed, vastberadenheid
en volharding.
De bouw zal worden voortgezet
Binnenkort zal de kerk in Elanagar dan ook afgebouwd
worden. We houden u daarvan op de hoogte. En als het
een beetje mee zit, zullen we deze kerk in januari 2016
persoonlijk gaan openen, omdat we dan met een heel
team naar India gaan. We zullen dan spreken over het
kruis en het bloed van Jezus dat vergoten is voor de
verzoening van de hele wereld. We bezinnen ons nog op
de naam die we aan deze kerk willen geven omdat we
geloven dat onze geliefde pastor Daniel niet tevergeefs
is gestorven. Want “het bloed der martelaren is het zaad
van de kerk” en daarom blijven we bidden voor een grote
opwekking in Elanagar en omgeving. Bidt u mee?

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, maandag 26 oktober 2015 is er weer een benefietdiner
en de opbrengst gaat naar Abba Child Care. We hebben
nog maar 25 plaats beschikbaar. Geef je dus nu snel op.
Klik hier om je 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 bijdrage 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 film die Family7-inaktie voor ons heeft
gemaakt, brengt onze visie
en onze plannen voor de
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

