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Nieuws-Update
Beste vrienden, het is alweer een
half jaar geleden dat u een bericht
van ons hebt ontvangen, maar er os
toch veel gebeurd, vooral in India
wat de moeite van het vertellen
waard is.
In januari waren er 11 kerken geopend, nu 9 maanden
later zijn dat er 20. Elke maand is er dus een bijgebouwd.
En nu worden er nog 5 gebouwd, zodat we ons doel om er
25 te bouwen voor het eind van het jaar zullen halen.

Maar er is meer gebeurd dan gebouwen bouwen, want ik
hoorde van Kingsly dat elke kerk groeit. Er is net een
jeugdweekend geweest met zo’n 300 jongeren uit de
Abba-kerken, Jongeren van tussen de 14-20 jaar. Zo’n 35
worden aanstaande zondag gedoopt. En ze schrijven
prachtige liederen waar binnenkort een CD van gemaakt
wordt. Schitterend om te horen dat onze multifunctionele
kerkjes bijdragen aan zo’n geestelijke opwekking onder
jonge mensen die nog nooit van het evangelie hadden
gehoord. Daar doen we het dan ook voor!
50 multifunctionele dorpshuizen
In 2014 besloten we om 50 multifunctionele dorpshuizen
te bouwen. We zijn voor het eind van dit jaar op de helft.
En deze 25 dorpshuizen zijn ook allemaal betaald (€15.000
per stuk). Een groot wonder op zich. Maar ons doel is om
er nog 25 te doen in de komende jaren. Wilt u ook een
aandeel hebben in dit mooie project? Dan kunt u een
‘aandeel’ kopen! Want we hebben 50 nieuwe ‘aandelen’
uitgegeven van € 1.000,- Klik hier voor meer informatie.

Land gekocht
In het voorjaar hebben we 8 acres land bijgekocht, zodat
we nog 100 gezinnen en weeskinderen kunnen helpen.
Inmiddels hebben we dit land aan onze adoptieouders
toegewezen die een kind in hun gezin hebben opgenomen.
We zoeken nu nog mensen die zo’n kind willen sponsoren
voor €12,50 per maand. Wilt u helpen? Klik hier! voor
meer informatie en/of om u gelijk aan te melden.
Sponsor een kind!

Geef een kind een familie en die familie een toekomst!

Onderwijs voor de kinderen
In onze dorpshuizen wordt nu dagelijks lesgegeven aan
kinderen die voor het eerst van hun leven naar school
gaan. We hebben ze een schooltas, potloden, schriften
en pennen gegeven. Nog nooit heb ik kinderen zo
enthousiast gezien. We zoeken nu nog sponsors voor de
leerkrachten die zich voor slecht €50,- p.m. enthousiast
inzetten om deze kinderen les te geven. Helpt u mee?
Benefiet-diner in India levert kerk op!

Anita en Antje serveren tijdens het benefietdiner

Het benefiet-diner dat we in India hielden, heeft ook
genoeg opgeleverd om een kerkje te bouwen. Dit is de 2 e
kerk die India zelf heeft opgebracht. Inmiddels is deze
kerk gebouwd en in gebruik genomen. Een geweldige
prestatie en voor ons heel stimulerend om te zien dat de
Indiërs zelf ook hun best doen om een steentje bij te
dragen. In een woord: geweldig!

Benefiet-diner in Nederland – 21 oktober 2016

Kaarten
Ronald Hoogkamer heeft met Majestically al bijna 60
kinderen voor zijn rekening genomen door de verkoop van
kaarten. Als u nu een sponsorpakket met kaarten bij
Majestically koopt, wordt daar een kind een maand lang
van verzorgt. Bestel hier uw kaartenpakket.

We hebben al vaak benefiet-diners gehouden, maar dit is
de 2e keer dat we een zakelijk benefiet-diner houden. Het
is bedoeld voor bedrijven, zakenmensen en vermogenden.
Hoort u bij deze doelgroep, dan bent u bij deze van harte
uitgenodigd. Klik hier of zie hieronder voor meer info.
Voor hen die onze ‘gewone’ benefietdiners kennen is dit
wellicht te kostbaar, maar te zijner tijd zullen we ook
weer een zo’n benefietdiner houden.
De weduwen
Bij het kinderhuis in Chennai zijn nu door onze Indiase
partner 14 woningen gebouwd voor de allerarmsten die
daar mogen wonen op voorwaarde dat ze ook een weduwe
in huis nemen om voor te zorgen. Bovenop het bestaande
kinderhuis zijn inmiddels 8 appartementen waar drie
weduwen per appartement kunnen wonen. Deze weduwen
krijgen nu zorg en liefde van hun zorggezin en de
weeskinderen en die weeskinderen krijgen wederkerig nu
liefde en aandacht van deze ‘oma’s die door hun eigen
kinderen zijn verworpen. Een prachtige kruisbestuiving.
Wilt u een weduwe sponsoren? Klik dan hier!

Tot slot
Nu bent u weer even bijgepraat. Kijk op onze site voor de
laatste nieuwtjes. In januari 2017 gaan we weer naar India
om ons project te bezoeken. Dank voor uw betrokkenheid
en uw financiële steun. Gods zegen!
Jaap Dieleman

