
 
 
 
 

 

 
 
   

 
 

NIEUWS-UPDATE 
In mei heeft u onze laatste update 

ontvangen en nu is de herfst al in volle 
gang. Waar blijft de tijd? Maar we 

hebben niet stil gezegen en er zijn 
mooie ontwikkelingen waar ik u graag 

van op de hoogte wil brengen. 

 

In maart 2014 hebben we onze kerkenplan gelanceerd. In 
mei hadden we de eerste drie kerkjes gesponsord. Deze 

zijn nu gebouwd en we gaan ze in november op een 
feestelijke wijze openen. Verder zijn er pas drie bedrijven 

bijgekomen die een kerk voor hun rekening nemen. 
Bovendien hebben we de toezegging van twee kerken om 

er ook eentje te sponsoren. De teller staat nu dus op acht 
kerken. Daarnaast zijn er een paar gemeenten die ons 

verzoek om ook een kerk te sponsoren in overweging 
genomen. Een mooi begin, maar we moeten dus nog 42 

sponsors zien te vinden. Hier vindt u informatie over ons 
project. 

  
Het dorpje Marudham 
Marudham, is een dorp in Kancheepuram district in de 

staat Tamil Nadu. Het dorp telt 1893 inwoners die 
verdeeld zijn over zo'n 473 families. Ongeveer 29% is 

analfabeet en 41 is werkeloos. Water was altijd schaars 
waardoor er veel ziekte was en zelfs het vee gaf minder 

melk, totdat wij eind vorig jaar (2013) een 
watervoorziening in Marudham hebben geplaatst. En nu 

gaan we in dit dorpje ons eerste kerkje bouwen. 
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Reis naar India van 12-24 november 2014 

Vorig jaar november zagen we tijdens het ‘Living-
Water-Festival’ duizenden arme Dalits naar voren 

komen om Jezus aan te nemen. Omdat we ons 
verantwoordelijk voelen, hebben we besloten om 

kerken te bouwen in de 50 dorpen, waar we ook 
al waterputten hadden geslagen. Omdat de eerste 

drie kerkjes nu klaar zijn gaan we die nu openen.  
 

Drie campagnes 
De dorpsbewoners zien uit naar onze komst. We 

verwachten dan ook dat heel veel dorpsbewoners op 
het ‘festivals’ zullen afkomen om de mensen te 

ontmoeten die dit 'dorpshuis' hebben geschonken. Wij 
zullen dankbaar gebruik maken van hun verwachting 

om hen het goede nieuws van Jezus te vertellen. Bid 
met ons mee dat God voorziet in de financiën die we 

nodig hebben voor deze drie campagnes. Als u wilt 
meehelpen en wilt investeren in het winnen van 

mensen voor Jezus, dan kunt u direct online doneren.  
 

De eerste kerk werd gesponsord door onze kerk, de 
EGZ in Zeewolde. De EGZ heeft een speciale site 
gemaakt www.kerkvooreenkerk.nl waar u de 

ontwikkeling van deze kerk kunt zien. Nu is deze kerk 
dus bijna klaar en onze voorganger, Pieter Sijl, gaat 

mee om bij de opening aanwezig te zijn en als eerste 
er te spreken. Verder gaat mijn vrouw mee om een 

Indonesisch maaltijd te koken voor Indiase 
zakenmensen die we willen betrekken bij ons werk in 

India. Dit is tevens een prachtige gelegenheid om 
deze zakenmensen het evangelie te brengen want 

Kingsly heeft mijn boek ‘De Echte Man’ vertaald die 
we tijdens dit diner aan al deze zakenmensen cadeau 

willen geven. Wilt u meebidden dat iedereen zijn 
visum krijgt en voor een gezegende reis. 

 
Tot slot 

Zodra we terug zijn uit India, hoop ik u weer snel een 
actuele update te geven van de laatste 

ontwikkelingen. Of kijk hier op onze site voor de 
laatste ontwikkelingen.  

Gods zegen,  
                                                   Jaap Dieleman  

 

Het fundament van de kerk ligt er al! 

http://weebly-link/538739189299792109
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