
 

 

 
 

Nieuws-Update 
Beste vrienden, onze vorige 
update is van juli, alhoewel we 
sindsdien al wel enkele digitale 
berichten hebben gestuurd, 
heeft u geen echte update 
ontvangen. Bij deze dus wel! 
 

 
 
50 kerken in 5 jaar tijd voltooid 
Toen we zo’n 5 jaar geleden begonnen hadden we niet 
kunnen denken dat het zo snel zou gaan. In 2013 
lanceerden we onze visie. Begin 2014 was het eerste 
kerkje gerealiseerd. Nu, nog geen 5 jaar later, zijn er 50 
multifunctionele dorpshuizen gerealiseerd. Komende 
januari 2019 zullen we de laatste 10 officieel openen, een 
droom die werkelijkheid is geworden en zegen brengt aan 
bijna 250.000 mensen in deze dorpjes. Het is Gods werk 
en wij zijn overweldigd en verrast en dankbaar voor alle 
vrienden die hebben geïnvesteerd in dit mooie project. 
Hoewel we meer kerkjes willen bouwen zullen we het 
komende jaar rust een adempauze nemen om het 
bestaande werk te consolideren, zodat al deze kerkjes 
worden versterkt om te groeien een zegen te verspreiden 
in de wijde omgeving. Maar er is nog zoveel meer.  
 
Nieuw land 
Voor alle nieuwe sponsors nog even de feiten op een rij. 
Elk jaar krijgen we er zo’n 100 nieuwe straatkinderen bij, 
die we in een adoptiegezin plaatsen, dat een stukje land 
krijgt om zo een eigen bestaan op te bouwen. We hadden 
daarom dringend land nodig. Op bijzondere wijze heeft 
God voorzien in een prachtig stuk land van bijna 14 
hectare met veel vruchtbomen en vruchtbare akkers.  
 

 
Het nieuwe land dat we hebben gekocht (zo’n 14 hectare) is heel 
vruchtbaar. Er staan kokospalmen, mango- en bananenbomen en er is 
een grote waterbron. Er is ruimte voor veeteelt die ook goed in dit 
landschap past. Dank God met ons, voor Zijn voorziening? 
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Nog meer grote wonderen  
Dit enorme stuk land kost € 825.000,- Een mega-bedrag, 
maar onze God heeft hier op wonderlijke wijze hierin 
voorzien. Inmiddels staat het land om onze naam en is 
het in gebruik genomen. In januari, zullen we dit nieuwe 
land ook zeker gaan bezoeken, waarmee we weer heel 
veel weeskinderen een hoopvolle toekomst kunnen 
bieden in een adoptiegezin dat e en stukje land 
van ons krijgt om zo een eigen bestaan op te bouwen.  
 
925 sponsorkinderen 
Het afgelopen jaar is het aantal kinderen dat Abba Child 
Care helpt gegroeid van 660 naar 925. Met een jaarlijkse 
groei van ongeveer 100 nieuwe kinderen, kunnen we met 
dit nieuwe land voorlopig vooruit. We zijn dankbaar voor 
alle mensen die deze droom mogelijk hebben gemaakt 
door een kindje te sponsoren. 
 
Met de sponsorbijdrage van €12,50 krijgen deze kinderen 
een warm nest en een hoopvolle toekomst bij hun nieuwe 
adoptieouders. Wilt u ook een kindje sponsoren? Klik dan 
hier om u aan te melden. De looptijd is maximaal 10 jaar 
en minimaal een jaar. En het geeft zoveel vreugde om 
dat te mogen doen, want ware Godsdienst is omzien naar 
wezen en weduwen in hun benauwdheid.  
 

 
Een van die prachtige straatkinderen die dankzij een van onze sponsor 
een hoopvolle toekomst met een papa en mama heeft gekregen. Wilt 
u ook zo’n kind sponsoren voor € 12,50 per maand? Klik hier! 

 
 

   Sponsor een kind! 
 

Geef een kind een familie  
en die familie een toekomst! 

 

Wilt u ook zo’n kindje een 
hoopvolle toekomst bieden?  
Sponsor het dan voor slechts  
€12,50 per maand? 
 

Klik hier! 
 
 

https://www.abbachildcare.org/doneer.html
http://www.abbachildcare.org/doneer.html
http://www.abbachildcare.org/sponsor-een-kind.html
http://www.abbachildcare.org/een-kerk-voor-een-kerk.html
http://www.abbachildcare.org/sponsor-een-kind.html


 

 

 
De Healing Gospel Truck 
 

De truck zoals die geworden is. De zijkant kan opengeklapt worden en 
dan hebben we een podium met licht, geluid, accu’s etc. 
 

India telt honderdduizenden dorpjes waar Dalits wonen 
die geen onderwijs genieten, geen papieren hebben, 
geen land bezitten en voornamelijk slavenwerk doen en 
dat al generaties lang. Deze onbereikten willen we 
bereiken, deze onaanraakbaren willen we aanraken en 
deze niet-geliefden willen we in contact brengen met de 
liefde van Christus, dus moeten we naar hen toe gaan. 
Vorig jaar zijn we begonnen met sparen voor deze truck. 
Afgelopen januari hebben we haar voor het eerst in 
gebruik genomen in een dorpje in Cheyyur regio. Op de 
1e avond zagen we 100/150 beslissingen voor Jezus. Een 
prachtige start van dit nieuwe project. 
 

 
20.000 zielen voor Jezus in 2018  
Naast de wonderen van Gods wonderlijke voorziening in 
land en sponsors om weeskinderen en arme gezinnen te 
helpen, hebben we dit jaar nog een groot wonder gezien.  
Want om een avond in een dorpje te verzorgen, kost ons 
€100,- per keer. Er 5 keer per week trekt de Gospeltruck 
erop uit om een afgelegen dorp te bereiken met de 
boodschap van Gods liefde. In het afgelopen jaar, zijn er 
door het evangelisatiewerk met deze truck bijna 20.000 
beslissingen voor Jezus geregistreerd. Het heeft ons dus 
€20.000,- gekost om 20.000 mensen voor Jezus te 
winnen. Dat komt neer op €1,- per beslissing voor Jezus. 
Het percentage van beslissingen ligt tussen de 25 en 35% 
van de aanwezigen. Een hoge score, ondanks de 
toegenomen vervolging tegen christenen in India. En u 
kunt daar deel aan hebben! Zo'n avond kost €100,-. Wij 
zoeken sponsors die willen investeren. Iedereen die een 
gospelavond sponsort, krijgt van ons een boek. 
Klik hier als u een campagne wil sponsoren en vermeld 
bij de opmerkingen welk boek van Jaap u zou willen 
ontvangen. Hartelijk dank! 
 
En nog veel meer….  
We hebben gewoon te veel te vertellen, want naast het 
nieuwe land, de Gospelbus, de kinderen, de schooltjes, 
de naaischooltjes, de weduwen en het lepradorp, zijn er 
ook nog medische kampen, waterputten, de Abba-Farm, 
de ABC-bijbelschool, pastors-meetings, enz. Het is te veel 
om allemaal in een adem te noemen. Toch willen we nog 
iets onder uw aandacht brengen.  

 
Noodhulp cycloonslachtoffers 
Cycloon ‘Gaja” raasde eind november over Zuid-India en 
maakte daarbij 35 dodelijke slachtoffers en 100.000 
mensen dakloos omdat hun schamele hutjes zijn 
weggeblazen. Bomen zijn ontworteld, mensen en vee 
verdronken en er is een enorme ravage. Toen ik het 
hoorde, hebben we gelijk € 10.000,- gestuurd om de 
eerste nood te lenigen.  
 

 
Ouderen en kinderen worden in veiligheid gebracht 

 
Een Hope-box kost € 25,- Daarmee kunnen we een gezin 
van 4 mensen een maand in leven houden. Wij zitten er 
met deze feestdagen warmpjes bij, maar velen van hen 
hebben niets meer. Sinterklaas is al wel voorbij, maar het 
sponsoren van zo’n ‘hope-box’ is een geweldige hulp voor 
deze slachtoffers. Wilt u meedoen? Klik hier voor meer 
info of om uw bijdrage te storten.  
 
Opnieuw een ‘water-wonder’ voor 50 putten 
Sinds 2013 hebben we 150 waterputten geslagen. Ruim 
300.000 van de allerarmsten hebben we daarmee kunnen 
voorzien van schoondrinkwater. Zie hier een prachtig 
filmpje van ons waterproject. Nu heeft iemand ons 
opnieuw een gift geschonken om weer 50 putten te slaan. 
Een waterput kost € 2.000,- en voorziet zo’n 2000 mensen 
van schoon drinkwater. We zijn dankbaar dat we op de 
valreep van dit jaar opnieuw water mogen brengen, 
zowel het natuurlijke water voor het lichaam als het 
levende water van Gods liefde. Dankjewel sponsors! We 
wensen u Gezegende Kerstdagen en een vruchtbaar en 
zegenrijk 2019. In Gods liefde verbonden. 
 
      Jaap Dieleman 

https://www.heilbode.nl/go/geven/online/
https://www.abbachildcare.org/nieuws-update.html
https://www.abbachildcare.org/nieuws-update.html
https://youtu.be/yE8SEwNuxHQ
https://youtu.be/yE8SEwNuxHQ

