
	  

 
 
Nieuws-Update 
Het is twee maanden geleden dat u 
iets van ons gehoord heeft, maar we 
hebben niet stilgezeten en er is ook 
weer veel gebeurd. In januari was ik 
met Dolf van de Vegte in India om een 
documentaire te maken, die deze 
maand worden uitgezonden.  

 

 
 
Deze documentaires worden uitgezonden op:  
Deel 1: zaterdag 06 juni -19.30 en zondag 07 juni -11.30  
Deel 2: zaterdag 13 juni -19.30 en zondag 14 juni -11.30 
Deel 3: zaterdag 20 juni -19.30 en zondag 21 juni -11.30 
Deel 4: zaterdag 27 juni -19.30 en zondag 28 juni -11.30  
Ook worden ze elke donderdag om 19.30 uur herhaalt. 
 
We hopen dat u kijkt en anderen ook wilt aansporen om 
te kijken. Want in deze documentaires nemen we u mee 
naar India en kunt u met eigen ogen zien hoe schrijnend 
de nood is van deze mensen, maar ook hij weer hoop 
mogen brengen door hun perspectief te bieden op een 
hoopvolle toekomst. Dan zult u begrijpen wat ons 
beweegt om dit werk te doen. Verder is er een mooie 
artikel over deze actie van Family7 die u hier kunt 
lezen. 

 

 
 

Tien kerken zijn al betaald 
Vorig jaar zijn we met dit plan begonnen en inmiddels 
zijn er al vier kerken in gebruik. De volgende 3 zijn bijna 
klaar en drie nieuwe kerken zijn nu in aanbouw. En al 
deze 10 kerken zijn al betaald! Daarnaast hebben we 
nog eens vijf toezeggingen en drie nieuwe partijen die 
overwegen om een kerk te sponsoren. En met de 
aandacht die ons project krijgt via de actie van Family7 
hopen we uiteraard nog meer sponsors te vinden die 
mee willen helpen om deze droom te realiseren. We zo 
heel dankbaar voor de hulp die we van iedereen krijgen 
om deze droom te realiseren. Overweegt u/uw 
gemeente om ook een kerk sponsoren, kijk dan hier voor 
meer informatie of neem contact met ons op over de 
mogelijkheden. Doet u ook mee? 
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Een bijzondere Talentenmarkt 
Pieter Sijl, voorganger van de 
EGZ in Zeewolde schreef: Het 
is ruim een jaar geleden dat we 
besloten om een kerkje te 
sponsoren. Het plan sloeg bij 
ons aan. Het idee dat je als 
Nederlandse kerk tot zegen 
kunt zijn in India en daar iets 
kunt doen wat levens verandert 
en impact heeft op meerdere 
generaties, maakte ons enthousiast. Het geld was 
wonderlijk snel beschikbaar, dus de bouw kon starten. 
 
In november vorig jaar is het kerkje geopend. We 
noemden het ‘United’ omdat we, ondanks de culturele 
verschillen, één zijn in Christus. Direct bij de opening 
was er al een enthousiaste voorganger, Jason. Hij doet 
enorm goed werk, zijn gemeente groeit, en de grens 
van 100 vaste bezoekers is al in zicht. 
 

 
 
Omdat het even duurt voor een nieuwe gemeente de 
zaken financieel op orde heeft, de voorganger kan 
betalen en zichzelf kan onderhouden, besloten wij om 
hen ook daarin te ondersteunen.  
 
In december zijn er oliebollen gebakken, en vorige 
maand hebben we een talentenmarkt georganiseerd. 
Iedereen werd uitgedaagd om zijn talent in te zetten 
en die aan de hoogste bieder te verkopen. Er dus is er 
gezeild, geschilderd, gebakken, gekookt, opgeruimd, 
genaaid, geklust, gesquasht, (bij)les gegeven en er zijn 
feestjes georganiseerd. Kortom, iedereen kon iets 
aanbieden en voor iedereen was er wel iets te kopen. 
 
Op deze manier hebben we er met elkaar voor gezorgd 
dat het kerkje de eerste drie jaar geen financiële 
zorgen heeft. Pastor Jason heeft nu de tijd om zijn 
gemeente te onderwijzen in de principes van geven en 
ontvangen om straks op eigen benen te kunnen staan. 
 
Wat een prachtig plan, en het mes snijd aan twee 
kanten: het kerkje in India is geholpen en de 
gemeenteleden hier leren elkaar zo ook beter kennen. 
Een mooi idee en navolging waardig. 

 
Tot zover dit bericht, Gods zegen.                                 
Jaap Dieleman 

	  


