
 

 

 
 

Nieuws-Update 
Beste vrienden, het is bijna 
4 maanden geleden dat we 
een update stuurden. Niet 
omdat er niets gebeurde, in 
tegendeel zelfs, maar veel 
andere zaken vroegen om 
onze aandacht. We vonden 
het de hoogste tijd u weer 
eens bij te praten over alle 
ontwikkelingen waar u alles 
over leest in deze update. 

 
Breaking News! ~ Raphael Life Care Hospitaal ~  
Vorig jaar hadden we al laten weten dat we land van de 
regering hebben gekregen en een miljoen euro van een 
sponsor om een ziekenhuis te bouwen. Met die 
schenking zijn we nu het "Raphael Life Care Hospitaal" 
aan het bouwen. En de bouw vordert gestaag. Maar we 
zijn ook alvast begonnen met ziekenzorg in ons 
voorlopige noodhospitaal, terwijl de bouw al in volle 
gang. Hieronder een animatie van hoe het zou moeten 
worden. Klik erop om meer foto’s van de bouw te zien.  
  

 
              Animatie tekening van het Raphael Life Care Hospital  
 
Breaking News! ~ Kliniek in een lepra-dorp ~  
Al sinds jaar en dag bezoeken we elk jaar een lepradorp, 
waar we de melaatsen voorzien hebben schoeisel, 
kleding, tandpasta, zeep, zalf, voedsel, etc. Het is altijd 
ontroerend om deze mensen te ontmoeten, hen te 
omhelzen en voor ze te bidden. Ambrosius, een van hen, 
is een bijzondere vriend, die altijd zingt over Jezus en 
anderen bemoedigt. Ik ben altijd ontroert als ik de 
erbarmelijke omstandigheden zie waarin deze mensen 
verkeren. Nu vroeg iemand of we ook niet een afdeling 
bij het ziekenhuis kunnen bouwen voor de melaatsen. 
Helaas staat de regering hen niet toe hun melaatsen-dorp 

te verlaten. 
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"Kunnen we dan een kliniek in hun dorp bouwen", vroeg 
hij. "Ja, dat kan!" zeiden wij. "Er zijn twaalf van deze 
dorpen en een kliniek kost zo'n € 50.000." zeiden we. 
Onmiddellijk maakte hij het geld over voor de eerste 
kliniek en hij wil zelfs helpen om in alle 12 lepra-dorpen 
een kliniek te bouwen. We zijn overweldigd door dit 
royale gebaar van deze vriend. Zo kunnen we straks 
honderden melaatsen goede medische zorg geven. Zie 
hieronder een foto-van mij met Ambrosius. Als u erop 
klikt ziet u meer foto’s van ons bezoek aan het lepradorp.  
 

 
Mijn speciale vriend Ambrosius uit het melaatsendorp 

Healing Gospel Trucks - Laatste update - 10 trucks       
Sinds 2018 hebben we bijna 300.000 mensen bereikt 
waarvan er 200.000 een beslissing voor Jezus maakten. 
Sinds januari 2021 hebben we 5 trucks die dagelijks 
uitgaan. In januari en februari zagen we 43.000 
beslissingen voor Jezus. Ondertussen zijn er nog 5 trucks 
gebouwd die vanaf mei elke dag zullen uitgaan. Met 2x 
zoveel trucks verwachten we ook 2x zoveel beslissingen. 
Dat zou dan 43.000 beslissingen per maand zijn. We 
hebben nog nooit zo'n grote honger voor God gezien. Zie 
hieronder enkele verslagen van de afgelopen tijd.  
 

 
Klik op de foto en scroll omlaag om meer verslagen te zien 
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De arbeiders zijn weinig  
Inmiddels hebben we 100 fulltimers en bijna 200 teams 
die kunnen uitgaan. Maar de kosten om deze operatie 
ongehinderd door te laten gaan zijn ook een enorme 
uitdaging voor ons geloof. Het kost ons met deze vijf 
trucks elke maand €10.000,- En straks in mei met 10 
trucks €20.000 per maand. Om die reden zoeken we 
partners die ons financieel willen helpen om deze oogst 
binnen te halen. Vijf keer per week trekt de Gospeltruck 
erop uit om afgelegen dorpjes te bereiken met de 
boodschap van Gods liefde. Een avond in een dorpje, kost 
ons €100,- per avond en elke truck kost ons €2.000,- per 
maand. Wilt u ons daarbij helpen? Klik dan hier als u een 
gospelavond of truck wilt sponsoren. Dank u wel!  
 
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. We hadden in 
oktober 10.000 bijbels gekocht maar dat is nauwelijks 
genoeg. Het komende jaar hebben we zeker 100.000 
bijbels nodig. We baden hiervoor en op wonderlijke wijze 
kwamen wij in contact met "City Bibles", een 
schitterende organisatie die via een link toegang geeft 
tot de bijbel in honderden talen en dialecten, waar men 
zowel de geschreven tekst kan lezen als de gesproken 
tekst kan horen, plus nog zoveel meer. Wat een zegen, 
want nu kunnen we ook de analfabeet de bijbel laten 
horen in hun eigen taal, Tamil, in ons geval. De gewone 
bijbel blijft echter ook hard nodig want niet iedereen 

heeft een smart-phone. En ook daarmee gaat City Bibles 
ons helpen om bijbels te kopen in de benodigde talen 
tegen een scherpe prijs. De ontmoeting met deze mensen 
van City Bibles kwam precies op tijd als een geschenk van 
God uit de hemel. Help ons mee en geef een bijbel. 
Klik hier als u hiervoor wilt doneren.   
 

 
Klik op City-Bibels om meer te weten te komen over deze bijbels 
 
Ik zal nooit vergeten dat ik een Hindoe-man een Bijbel 
gaf en zei: "in dit boek is licht, leven en liefde, het is de 
grootste inspiratiebron voor ons werk hier in India!"  Hij 
nam het aan als een kostbaar geschenk, bedankte me 
hartelijk en 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 geven. Voor € 10,- kunnen we 4 
bijbels uitdelen. Click hier om bijbels te sponsoren.  

 

 

 
 
We hebben nog zo'n 40 straatkinderen opgevangen die 
nog geen sponsor hebben. Voor al deze kinderen zijn we 
op zoek naar iemand die dit kind voor €12,50 per maand 
wil sponsoren. U kunt dit verschil maken. Klik hier als u 
dit wilt doen. Dit geldt ook voor een weduwe die 
u hier kunt sponsoren. Dank voor uw inzet!  
 
Actief op vele terreinen  
Zoals u in deze nieuwsbrief kunt zien is het accent de 
laatste tijd verschoven van de kinderen en weduwen naar 
de zorg voor zieken, melaatsen en evangelisatie. We 
ervaren dat dit Gods leiding is en dat de tijd kort is. Maar 
het betekent niet dat we het werk onder de wezen en 
weduwen vergeten. Integendeel zelfs. We hebben meer 
weeskinderen en weduwen waar we voor zorgen dan ooit 
tevoren. En mede dankzij ons landbouwproject gaat het 
goed met de kinderen en hun sponsorouders. Velen 
hebben Gods liefde gezien, geproefd en omhelst. Velen 
van hen zetten zich nu juist in om mee te helpen met het 
delen van het goede nieuws van Gods liefde. Hieronder 
een kort filmpje dat al onze projecten in een paar 
minuten samenvat.  
 

 
Een schitterende promo - acht jaar werk in 2.13 min. samengevat 

Tot slot! 
Het is jammer dat we vanwege corona nu zelf niet naar 
India kunnen, maar de zorg voor al onze projecten is in 
goede handen bij onze vriend Kingsly en zijn team. Ik 
vraag u voor hen te bidden dat ze ondanks de 
toenemende vervolging, Gods licht zullen laten schijnen 

om hoop aan hopelozen, liefde aan liefdelozen en kracht 
aan krachtelozen te kunnen schenken door het goede 
nieuws van onze Here Jezus Christus.  In Gods liefde 
verbonden! 

                           Jaap Dieleman - Abba Child Care 
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