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Beste vrienden, onze vorige
update is van maart dit jaar.
Tijd om bij te praten over alle
nieuwe ontwikkelingen die er
sindsdien zijn geweest. Want
die zijn beslist opmerkelijk.

Nieuw land
Vorige keer heb ik het al verteld, maar voor alle nieuwe
sponsors nog even de feiten op een rij. Elk jaar worden
er ruim 100 nieuwe straatkinderen bij ons gebracht, die
we in een adoptiegezin plaatsen, dat van ons een stukje
land krijgt om daarmee een eigen bestaan op te bouwen.
Maar we hadden nu meer adoptiegezinnen dan land. We
hadden daarom dringend nieuw land nodig. We hebben
prachtig land gevonden. Bijna 14 hectare groot. Een deel
met 2000 mangobomen, palmen en ander vruchtbomen.
Een ander deel met vruchtbare akkers waar groenten en
andere gewassen op verbouwd kunnen worden en ook
kleinvee gehouden kan worden. Schitterend!

Sponsorkinderen
We hadden te weinig land voor onze adoptieouders maar
ook te weinig sponsors voor de kinderen van onze
adoptieouders. Er zijn zo’n 300 kinderen bijgekomen die
nog niet gesponsord werden. We konden die niet langer
uit de reservepot blijven halen dus heb ik in de afgelopen
maanden mij ingezet om nieuwe sponsors te werven voor
deze kinderen. En dat is aardig gelukt want we hebben
er alweer 200 sponsors bijgekregen. We hebben nu nog
ongeveer 100 kinderen voor wie we een sponsor zoeken.
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. Als u kans ziet om sponsors te
vinden voor deze kinderen, stellen we dit ook zeer op
prijs. Want we hopen dat we spoedig voor al deze
kinderen ondersteuning vinden. Immers, ware Godsdienst
is omzien naar wezen en weduwen in hun benauwdheid.
En het geeft zoveel vreugde om dat te mogen doen.

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!

Het nieuwe land dat we hebben gekocht (33 acres – bijna 14 hectare)
is heel vruchtbaar. Er staan kokospalmen, mango- en bananenbomen
en er is een grote waterbron. Er is ook ruimte voor veeteelt die ook
goed in dit landschap past. Dank God met ons, voor Zijn voorziening?

Een groot wonder
We hadden €100.000,- in de pot zitten voor land. In maart
kregen we een grote gift van €500.000,- En twee weken
terug schonk iemand nog €150.000,- Halleluja! Een week
daarna was de deal rond. Maar omdat het stuk land groter
was, kwamen we €75.000,- tekort, die spontaan door de
verkoper aan ons werd geschonken. Een groot wonder van
Gods voorziening. Met dank aan alle sponsors kunnen wij
op dit land nu 660 families, die elk een weeskind
adopteren, een hoopvolle toekomst bieden. Fantastisch!!

Onze multifunctionele dorpshuizen
Er zijn nu bijna 44 multifunctionele dorpshuizen voltooid.
Voor het eind van dit jaar hopen we er nog 6 te bouwen
zodat we dit jaar de eerste 50 hebben voltooid. Dat was
ook ons oorspronkelijke streven. Daarna willen we een
jaar rust nemen om deze 50 kerkjes te versterken,
voordat we aan de volgende 50 beginnen. Want we willen
niet dat het werk aan de voorkant groeit maar aan de
achterkant afbrokkelt, dus leek het ons goed om een jaar
rust te nemen, te evolueren en te kijken hoe we deze 50
kerkjes sterk kunnen maken en laten groeien, zowel in
aantal als in diepgang en ook wat betreft de schooltjes,
de naaischooltjes, de weduwen en de medische zorg. Na
dit jaar zullen we de draad weer oppakken en zien hoe
God ons verder zal leiden in dit mooie werk.

De Healing Gospel Truck

De promo waarmee we in 2017 sponsors hebben gezocht voor de truck

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.

En nog veel meer….
De moeilijkheid met deze nieuwsverslagen is dat we
gewoon te veel te vertellen hebben, want naast het
nieuwe land, de Gospelbus, de kinderen, de schooltjes,
de naaischooltjes, de weduwen en het lepradorp, zijn er
ook nog de medische kampen, de waterputten, de AbbaFarm, de ABC-bijbelschool, de pastors-meetings, enz. Het
is gewoon te veel om allemaal in een adem te noemen,
maar van elk van deze zaken zouden we een prachtig
verhaal kunnen vertellen. Kijk daarom op de site, als u
meer wilt weten over ons werk. Of bekijk de prachtige
promo hieronder, en zie ons hele werk in vogelvlucht, met
dan aan alle sponsors die hebben geholpen om deze droom
tot een werkelijkheid te maken.

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

De truck zoals die in het echt geworden is. De zijkant kan opengeklapt
worden en dan hebben we gelijk een podium met licht, geluid, etc.

8000 zielen voor Jezus in 4 maanden tijd
Om een avond in een dorpje te verzorgen, kost ons €100,per keer. Er zijn twee teams die op deze wijze er 5 keer
per week op uitgaan om een afgelegen dorp te bereiken
met de hoopvolle boodschap van Gods liefde. In de
afgelopen 4 maanden zijn er door het werk met de truck
ruim 8000 beslissingen voor Jezus geregistreerd. Het
heeft ons €8.000,- gekost om 8000 mensen voor Jezus te
winnen. Dat komt dus neer op €1,- per beslissing voor
Jezus. Op de meeste plaatsen ligt het percentage van
beslissingen tussen de 25 en 35% van de aanwezigen. Een
hoge score, vooral nu we zien hoe de druk in India ernstig
toeneemt. En u kunt daar deel aan hebben! Zo'n avond
kost €100,-. Wij zoeken sponsors die willen investeren.
Iedereen die zo'n gospelavond sponsort krijgt van ons een
boek. Klik hier als u een campagne wil sponsoren en
vermeld bij de opmerkingen welk boek u zou willen
ontvangen. Hartelijk dank!

Zoals u heeft kunnen lezen, is er weer veel tot stand
gekomen. We konden dit doen dankzij onze vrienden en
sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt door bijv. een
kind te sponsoren of een ‘aandeel’ te kopen! We hopen
dat u dat blijft doen zodat we nog veel meer liefde,
vreugde en hoop kunnen blijven brengen. Hartelijk dank
voor uw betrokkenheid en uw gaven. Gods zegen!
Nawoord: Vanwege de toegenomen politieke druk en
toenemende vervolging van christenen en andere
minderheden, vragen we uw voorbede voor bescherming
en zegen. In januari 2019 hopen we weer met een hele
groep naar India te gaan om onze projecten te bezoeken.
Jaap Dieleman

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! voor meer info of
om u gelijk aan te melden.

