Update - maart 2018

Nieuws-Update
Beste vrienden, onze vorige
update is alweer van 3 maanden
geleden. Tijd om bij te praten
over alle nieuwe ontwikkelingen
en de reis die we in januari 2018
hebben gemaakt. Op facebook
heb ik van elke dag een verslag
gezet met veel foto’s en kleine filmfragmentjes. Als je
even terugscrolt van 15 tot 28 januari, kun je ze zien.

Onze multifunctionele dorpshuizen
Vorig jaar zijn er 13 dorpshuizen gebouwd. Enkele daarvan
hebben we tijdens onze laatste reis op feestelijke wijze
geopend. Dit jaar willen we er 12 bouwen om de eerste
50 te voltooien. Ook hebben we de 50 waterputten
bezocht, die vorig jaar in Chengalpattu zijn geslagen.
Schooltjes en naaischooltjes
Maar er is meer, want nu zijn er in de eerste 25 kerkjes
ook al schooltjes, zodat 1250 kinderen nu dagelijks naar
school gaan. We zoeken echter nog sponsors voor de
leerkrachten die zich voor €50,- per maand zeer
enthousiast inzetten om deze kinderen les te geven.

Medical camps
Met de hulp van twee ziekenhuizen houden we medische
kampen, waarbij 500 mensen voor een consult komen en
medicatie krijgen. Dit kost ons € 200,- per keer. Een
schijntje als je bedenkt dat we voor € 2,50 p.p. iemand
medische basishulp kunnen bieden. We willen in elk dorp
2x per jaar zo’n kamp houden. Klik hier om te sponsoren.

Een arts van ons medisch team onderzoekt een van de dorpsbewoners

Indien nodig willen de ziekenhuizen deze allerarmsten
verder behandelen, als wij maar voor het vervoer zorgen.
Dankzij onze ambulances hebben we het afgelopen jaar
op deze wijze al zo’n 1200 mensen kunnen helpen.
Sponsorkinderen
We hebben ook een schitterende ontmoeting gehad met
onze sponsorkinderen, die mede dankzij onze sponsors in
een adoptiegezin een warm thuis hebben gekregen. Ik wil
namens de adoptieouders alle sponsors bedanken die met
hun bijdrage deze kinderen een warm nest en een
hoopvolle toekomst hebben gegeven.

Ongeletterde vrouwen die nooit naar school zijn geweest, maar dankzij
onze naaicursus nu een nieuw toekomstperspectief hebben gekregen en
zelf kunnen bijdragen in de zorg voor hun kinderen.

Daarnaast zijn er in 8 kerkjes er ook al naaischooltjes.
Voor € 1.000,- kopen we 10 naaimachines waarmee we de
naaischool beginnen. De cursus duurt 3 maanden en zo
kunnen we per jaar per dorp 40 vrouwen leren naaien. Dit
is een geweldige opsteker voor de eigenwaarde van deze
vrouwen, die nu voor het eerst een vak hebben geleerd en
nu met hun naaidiploma zelf kunnen bijdragen in de
kosten van hun gezin. Helpt u mee?

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!

Nieuw land
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 nu hebben we dus meer
adoptiegezinnen dan land. We hebben daarom nieuw
land nodig. Nu hebben we een prachtige farm gespot van
12 hectare groot, die plaats biedt voor 600 gezinnen. In
januari hebben we deze farm bezocht en het klikte in ons
hart. Maar de prijs voor deze grote farm is €750.000. Een
enorm bedrag, maar toch voelde het goed, dus baden we
dat God ons zou voorzien in de middelen om te kopen.

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 het sparen voor deze
truck. In januari hebben we hem voor het eerst in gebruik
genomen in Nadukuppam, een dorpje in de Cheyyur
regio. Op de 1e avond zagen we 100/150 beslissingen voor
Jezus. Een prachtige start van dit project.

Het nieuwe land (30 acres – zo’n 12 hectare) dat we willen kopen 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. Bidt en helpt u mee voor Gods voorziening?

Een groot wonder
We hadden nog wel € 100.000,- in de pot zitten voor land,
maar dat is bij lange na niet genoeg. Eigenlijk leek deze
geloofsstap een beetje te groot voor ons, maar gelukkig
niet voor onze God. Want ik was nog geen 14 dagen terug
uit India, toen we een grote gift van € 500.000,- kregen.
Halleluja! We hebben nu dus nog ‘slechts’ € 150.000,nodig en we geloven dat God ook hierin zal voorzien,
zodat we de komende 5 jaar geen land meer hoeven te
kopen voor ons groeiende aantal adoptiegezinnen. Als u
ons wilt helpen met een gift (of renteloze lening) neem
dan a.u.b. contact met ons op. Als u direct voor dit doel
wilt doneren, klik dan hier. In de volgende brief hoop ik
u te kunnen vertellen hoe God ook hierin heeft voorzien.

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.

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.

Inmiddels zijn er 2 teams samengesteld die er 5 keer per
week op uitgaan om een afgelegen dorp te bereiken met
de hoopvolle en troostrijke boodschap van Gods liefde.
En u kunt daar deel aan hebben! Zo'n avond kost minimaal
€100,-, een gering bedrag om daarmee tussen de 500 en
1000 mensen te bereiken. Wij zoeken sponsors die hierin
willen investeren. Iedereen die zo'n gospelavond
sponsort, krijgt van ons een boek. Klik hier als u een
campagne wilt sponsoren en vermeld bij de opmerkingen
welk boek u zou willen ontvangen. Hartelijk dank!
ABC – Abba Bible Centre
In januari is het ‘Abba Bible Centre’ geopend, om jonge
mensen toe te rusten en uit te zenden met de boodschap
van Gods liefde. In maart begint het eerste schooljaar
met 25 studenten. Het ligt in de bedoeling dat zij ons
werk straks zullen voortzetten. Onze uitdaging is nu om
sponsors te vinden voor de docenten van de bijbelschool.
Klik hier als u een docent wilt sponsoren voor €75,- p.m.

De weduwen
Het is voor Nederlanders bijna niet voor te stellen, maar
vanwege de Hindoe-cultuur worden weduwen vaak uit de
familie verstoten. Terwijl ware Godsdienst juist betekent
dat we omzien naar wezen en weduwen. Ook op onze
laatste reis hebben we dat weer mogen doen. In een
ontmoeting met bijna 200 weduwen hebben we ze mogen
bemoedigen, met hen gebeden, hun een sari en eten
gegeven en een hartelijke omhelzing.

Het benefiet-diner

Antje en Anita serveren eten tijdens het Indonesische benefiet-diner

De weduwen luisteren aandachtig naar Ulferts bemoedigende boodschap

En nog veel meer….
De moeilijkheid met deze nieuwsverslagen is dat we
gewoon te veel te vertellen hebben, want naast wat u al
gelezen hebt, hebben we ook nog het lepradorp bezocht,
de nieuwe waterput op de Abba-farm gezien, een
gezamenlijke dienst gehad met alle Abba-kerken in
Uthiramerur, de pastors bemoedigend en inspirerend
toegesproken, het kinderhuis in Chennai bezocht en op de
laatste zondag heb ik in de kerk van Kingsly’s opa
gesproken waar het 50 jaar geleden allemaal begonnen is.
En tot slot hebben we ook nog een “Living Water Festival”
gehouden in het nieuwe gebied van Cheyyur, waarbij God
Zijn aanwezigheid op een bijzondere manier kenbaar
maakte en bijna 1.000 mensen tot Jezus zijn gekomen.

Ook heeft mijn vrouw Antje nog een Indonesische maaltijd
bereid voor 300 mensen. De opbrengst was aanvankelijk
maar een schijntje, maar binnen 24 uur kwamen er zoveel
toezeggingen binnen dat daar ook weer een dorpshuis van
gebouwd kan worden. En dan heb ik nog heel veel niet
verteld. Enfin, u snapt wel dat het niet mogelijk is om
alles te vertellen. Kijk daarom nog maar even op mijn
facebook want daar heb ik van elke dag een verslag
gemaakt met veel foto’s en filmfragmentjes. Je moet dan
wel even terug scrollen naar de periode van 15 tot 29
januari 2018.

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

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!
Het ‘Living Water Festival’ in Cheyyur waar velen tot Jezus kwamen

Jaap Dieleman

