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Met de stichting Abba Child Care 
is Jaap Dieleman al zeker tien 
jaar actief in India. In die periode 
heeft de stichting kinderen en 
weduwen opgevangen, melaatsen 
geholpen, medische zorg verleend, 
200 waterputten geslagen en 50 
multifunctionele dorpshuizen 
gebouwd. Elk initiatief kent zijn 
eigen verhaal. Zoals het verhaal van 
meneer Murty, de burgemeester van 
Marutham.  

In het zuiden van India hebben we 
inmiddels vijftig multifunctionele 
dorpshuizen gebouwd in vijftig, 
hoofdzakelijk afgelegen, dorpjes. Ook 
daar willen we de mensen bereiken met 
het goede nieuws van Jezus Christus. Zo 
wilden we ook in Marutham een dorpshuis 
bouwen. Volgens de lokale regels zochten 
we eerst contact met meneer Murty, de 
burgemeester van Marutham. In veel 

gevallen staan hindoes zeer gereserveerd 
tegenover christelijke initiatieven. Soms 
zijn ze ronduit vijandig en ook dat hebben 
we ondervonden, want regelmatig is 
er bouwmateriaal gestolen en zijn er 
vernielingen op de bouwplaats aangericht. 
In de afgelopen jaren zijn zelfs drie van 
onze pastors om het leven gebracht door 
fanatieke hindoes. Het is dus niet zonder 
gevaar of tegenstand. Maar dat weerhoudt 
ons er niet van om door te gaan met ons 
werk om het goede nieuws van Jezus te 
brengen. 
Met gepaste diplomatie zoeken we dan 
ook allereerst de gunst van de lokale 
autoriteiten, want als zij ons gunstig 
gezind zijn, helpt dat geweldig mee. En zo 
wilde het dat onze lokale partner contact 
zocht met de burgemeester om ons plan 
voor te leggen. De burgemeester stond 
open voor ons plan, maar had nog geen 
flauw idee welk plan God voor hem in 
petto had. Het is een wonderlijk verhaal! 

Een lopend vuurtje
Onze Indiase partner Kingsly Lazarus 
deelde het plan dat we in zijn dorpje 
een multifunctioneel dorpshuis wilde 
bouwen dat gebruikt zou worden als 
kerkje, schooltje, medische post en 
opslagplaats voor hulpgoederen. Meneer 
Murty reageerde positief. Op de valreep 
van het gesprek vroeg de burgermeester 
of Kingsly voor hem persoonlijk wilde 
bidden vanwege een groeiend gezwel 
in zijn neus. De artsen wilden hem niet 
opereren want ze vreesden voor blijvende 
hersenbeschadiging en zelfs voor zijn 
leven. Kingsly bad een eenvoudig gebed 
en liet het verder aan God over. 
Een aantal weken had deze burgemeester 
last van neusbloedingen waarbij veel 
rommel naar buiten kwam. Op een zeker 
moment stopte de bloedingen en voelde 
hij zich wonderwel goed. Toen hij voor 
controle naar het ziekenhuis ging, reageerde 
de arts verbaasd omdat het kankergezwel 
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was verdwenen. De burgemeester besefte 
dat hij door Jezus was genezen, en daarom 
opende hij zijn hart voor Hem. Ook zijn 
vrouw en kinderen waren onder de indruk 
van het wonder dat God had gedaan en 
ook zij openden hun harten voor Jezus. 
Maar daar bleef het niet bij, want het 
verhaal van zijn genezing ging als een 
lopend vuurtje door het dorp en overal 
waar men het maar wilde horen, getuigde 
de burgermeester van het wonder dat 
Jezus voor hem had gedaan. Het gevolg 
was dat er al snel zo’n zes families tot 
geloof kwamen in zijn dorp. Nog voordat 
de kerk was gebouwd, waren er al een hele 
hoop mensen tot geloof in Jezus gekomen. 

Meerdere gebedsverhoringen
En er gebeurde nog een wonder, want 
terwijl de bouw in volle gang was, 
zochten wij naar een pastor die deze 
nieuwe geloofsgemeenschap zou kunnen 
leiden. Wat we niet wisten, was dat er al 

een man van God in dit dorpje aanwezig 
was. Hij bad al jaren voor opwekking 
in zijn dorp en voor een plek waar ze 
samen God zouden kunnen grootmaken.  
Hij zag in de komst van ons dorpshuis de 
verhoring van zijn gebed, maar besefte 
niet dat hijzelf ook een verhoring van 
ons gebed was. Wij zochten immers een 
pastor die deze kerk zou kunnen leiden. 
Tijdens de opening getuigde hij in tranen 
vanwege de vervulling van zijn gebed. Wij 
zagen hoe God op wonderlijke wijze de 
juiste man voor ons had gevonden.

Lokale aanbeveling
Settu, de oudste zoon van de burgemeester 
(op de foto met blauwe blouse), kwam 
door het wonder van zijn vader ook tot 
Jezus. Sindsdien zet hij zich met grote 
passie en toewijding als bouwopzichter 
in, om ons te helpen met de bouw van 
onze dorpshuizen (inmiddels al vijftig). 
Bij de opening van elk dorpshuis is Settu 

samen met zijn vader aanwezig. De 
burgemeester houdt dan een vurig pleidooi 
om de aanwezige burgemeesters van de 
andere dorpen over te halen, ook een 
dorpshuis in hun dorp te laten bouwen 
om de levende God te eren die nog steeds 
wonderen doet. Een betere aanbeveling 
voor ons project, dan de aanbeveling 
van deze gerespecteerde burgermeester 
hadden we ons nooit kunnen indenken. 
Door toedoen van zijn maatschappelijke 
positie en zijn grote invloed hebben 
andere burgemeesters ook hun hart en 
hun dorp geopend om ons te ontvangen. 
Fantastisch!
 

Steun het werk van Abba 
Child Care en help het Indiase 
volk om de kracht van het 
evangelie te ervaren. Kijk op 
www.abbachildcare.org


