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Hier is de nieuwsbrief van juni 2015.  
Op de voorkant van deze nieuwsbrief 
zien we Leegan, de vrouw van Binod op 
beide foto’s.  De foto’s vertellen het 
verhaal van hoe ons leven kan zijn: als 
een lach en een traan. De traan van 
gebrokenheid door het plotselinge 
verlies van huis en familieleden en de 
lach van nieuwe hoop door onverwachte 
hulp van vreemden. Nepal werd onlangs 
wreed opgeschrikt door een 
verwoestende aardbeving die scheuren 
en breuken heeft geslagen in gebouwen, 
gebieden en families. Complete dorpen 
zijn weggevaagd, gebieden 
onbereikbaar en families getroffen. 
Gelukkig liet Binod Singh, onze 
projectleider ter plekke, ons weten dat 
zijn gezin, de bijbelschoolstudenten en 
de pastors die we ondersteunen in 
veiligheid zijn. Het is nu tijd voor eerste 
noodhulp en daarna de focus op 
wederopbouw. Het leven gaat door. Of 
we nu willen of niet, met vallen en 
opstaan, met goed en slecht nieuws. We 
pakken de scherven op en geven het in 
Gods hand. GNFM gaat ook door: met 
het goede nieuws van het Evangelie en 
hulp in nood, in het bijzonder nu in 
Nepal.  
 
 
 
 
Dit is mijn laatste nieuwsbrief als 
voorzitter. De voorzittershamer wordt per 
1 augustus overgedragen aan Marian 
Jongman. Ik blijf als vriend aan de 
Stichting verbonden. 
 
Sandy Middleton, 
Voorzitter Good News Friend Ministries 
 

 
 
Kerst 2014 
Met kerst was het een bijzonder feest in 
Periampatti. De grootste schoolbus werd 
versierd met lichtjes en vanuit de bus 
klonk muziek. De kinderen gingen uit 
hun dak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De dorpelingen kwamen vol bewonde- 
ring naar het terrein van Pastor Raja om 
de kerstactiviteiten te bewonderen. Het 
kerstverhaal werd door de school en- 
weeskinderen via een mime stuk verteld. 
Na afloop kregen alle mensen het 
feestgerecht biryani te eten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze werden overweldigd door zoveel 
liefde en gastvrijheid. Met 25 gelovigen 
uit zijn kerk is Pastor Raja de dagen 
erna uitgegaan naar de nabijgelegen 

ZUID INDIA - Periya mpatti   
•  Weeshuis 
•  Basisschool 
•  Kerk  
•  Sheep Fold 
•  Heuvelstammen 

Foto: Schoolbus GNFM met lichtjes 

 

 
Foto: Lovemeal Periyampatti 
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dorpjes om ook daar de kerstboodschap 
te brengen. 
 
Good News Friend School  
In de afgelopen tijd is er een 
opmerkelijke, positieve verandering 
gekomen in de sfeer en prestaties op 
school. De leraren hebben een cursus 
positief omgaan met leerlingen 
toegepast in het onderwijs. In eerste 
instantie botste de lesmethode met hun 
normale manier van onderwijzen die 
streng, hard en afstandelijk was.  

 

 
Na het met frisse tegenzin te hebben 
toegepast worden nu de positieve 
vruchten van de gewillige en 
gemotiveerde leerlingen zichtbaar en 
zijn de leraren overtuigd. Verder blijft het 
voor de school een moeilijke zaak om 
lesgeld binnen te krijgen via de ouders.  
 
Nieuwe ontwikkelingen  
Pastor Raja heeft een nieuw leerjaar 
(high school) aan het pakket van zijn 
school toegevoegd. Hiermee is hij een 
volwaardige privéschool geworden. 
Daarnaast heeft de Indiase overheid 
besloten dat iedere privéschool voor 
25% aan leerlingen mag aannemen van 
wie de ouders het schoolgeld niet 
kunnen betalen. Er is nog wat op orde 
op zaken te stellen maar dit hoort bij het 
groeiproces. Bovenstaande 
ontwikkelingen geven ons als GNFM de 
mogelijkheid om de bijdrage voor de 

leraren af te bouwen en zo meer vrij te 
maken voor andere projecten. 
 
Good News Friend kerk:    
Vanuit de jeugd van de Good News 
Friend kerk die regelmatig met een 
groepje evangeliseert in de 
onderontwikkelde dorpjes van het 
Dharmapuri district is er sinds kort in het 
dorpje Bengarahali op elke maandag 
een ‘cottage prayer’ ontstaan. De 
dorpelingen (hindu) komen hier nu trouw 
op af en staan open voor het evangelie.  

 
Good News Mission Bijbelschool 

 
 
In de maand april zijn acht studenten 
afgestudeerd. Vijf meisjes en drie 
jongens. Ze zullen teruggaan naar hun 
geboortegrond en daar een eigen 
bediening gaan opbouwen. Het was al 
de 21e ‘graduation’ in het bestaan van 
de GNM Bijbelschool en de eerste 
zonder wijlen Pastor Rajendran. 
 
Word for women  
Word for women is een wekelijks 
terugkerend lokaal televisie programma 
van Daniel en Victoria Rajendran waarin 

 

 

Foto:wees/schoolkinderen 

ZUID INDIA: Palayamkottai  
•  Good News Mission Bijbelschool 
•  T.v. uitzending Word for Women 
•  Power Youthcamp 
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vrouwen worden bemoedigd met een 
positieve en praktische geloofsbood- 
schap van Victoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hun doel is om met name hindu 
vrouwen te bereiken met het evangelie 
wat ook daadwerkelijk gebeurt.  
Honderden hindu vrouwen kijken  
elke week trouw. Door het televisie- 
programma zijn er ook aanvragen 
gekomen voor bijeen- komsten. In de 
maand mei was er zo’n bijeenkomst in 
het plaatsje Surandai (50 km van 
Palyamkottai) waar zo’n 150 vrouwen 
(merendeel ongelovig) het Evangelie 
hoorden en waar met hen werd 
gebeden. GNFM wil zich sterk maken 
voor de ondergewaardeerde positie van 
de vrouw in India. Word for women, 
heeft nog geen vaste sponsor en 
worstelt elke maand weer om de kosten 
voor de cameraman en de zendtijd bij 
elkaar te krijgen. 
 

 
 
Slum family care 
GNFM kan met uw hulp kinderen en 
gezinnen uit de sloppenwijken rond 
Kovaipudur ondersteunen. Eén zo’n 
bijzonder kind is de kleine en blije 

Joelraj uit Kulathupalayam die hierdoor 
naar school kan en momenteel bezig is 

 
met het alfabet leren lezen en schrijven, 
en dat zijn in het tamil zo’n 247 letters. 
De moeder van Joelraj doet ons de 
hartelijke groeten en dankt ons voor de 
steun.  
 
In memoriam:  
Pastor Dr. Job Gnaprakasam  
Promoted to heaven, dit was de kop van 
het bericht wat ons op 31 maart 
bereikte. We nemen afscheid op aarde 
van Dr. Job Gnapraksam: een  
innemende, wijze, moedige, en 
liefdevolle geestelijke leider, spreker en 
grondlegger van de Indian Pentecostal 
Assemblies. Deze organisatie is hard op 
weg om zijn doel van 1000 kerken te 
stichten te verwezenlijken.  Hij gold ook 
als de mentor van Wim en Nelly Vlak in 
India. Hij was ook hun rolmodel. 

 
 
Dr Job was binnen en buiten India 
bekend en erkend als een wijze leraar. 
Boodschappen en boeken over de 
wederkomst van Christus en het 
mysterie van de eindtijd waren thema’s 

ZUID INDIA: Kovaipudur  
•  Weduwenhuis 
•  Slum family care 
•  Faith City IPA kerk 

 Foto: Dr. Job Gnaprakasam 

Foto:Joelraj 

Foto: Victoria sprekend en biddend 
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die hij als geen ander bezielend kon 
uitleggen. Overal waar hij in christelijk 
India kwam stonden mensen uit respect 
voor hem op en applaudisseerden ze 
zonder dat daartoe werd opgeroepen. 
Een aantal jaren eerder was zijn 
bijzondere vrouw zuster Ruth al 
heengegaan. Dr Job is ook de vader van 
onze IPA projectleider Pastor Peter 
Prakasam. De laatste jaren was Dr Job 
thuis en werd hij trouw verzorgd door 
zijn dochter zuster Joy.  
 
Weduwenhuis 
We nemen ook afscheid van de 
weduwen: Parvaty, Sebastin, Sarada en 
Kannama Ze vieren nu feest in de 
hemel. Vooral het afscheid van weduwe 
Sebastin valt zwaar voor de 
overgebleven weduwen en leidster 
Glory.  
 

 

 
Ze was de natuurlijke leider binnen de 
groep, een echte prayer warrior die altijd 
het voortouw nam in het gebed, het 
zingen en het bijbellezen. Sebastin was 
ook degene die het evangelie vertelde 
aan de nieuw binnengekomen weduwen 
en ze liefdevol hierin verder hielp.  
 

 
Bijbelschool  
In dit noordelijke deel van India is 

slechts 1 procent van de bevolking 
christelijk. Dit betekent bijvoorbeeld voor 
Pastor Anbukan, die de bijbelschool en 
kerk leidt, dat hij tactvol, wijs en 

 

 
voorzichtig te werk moet gaan. In het 
zuiden is er meer vrijheid en minder 
tegenstand vanuit andere religies.  
GNFM kan de bijbelschool deze maand 
helpen met het isoleren van het dak. 

 
Leven na de aardbeving 
Voor de beving waren we samen met 
Pastor Binod en Pastor Peter Prakasam 
als supervisor bezig om de projecten 
stevig neer te zetten. De pastors die we  
sponsoren groeiden met hun kerk de 
ruimtes en huizen uit en zo waren we 
met de bouw van de nieuwe kerken van 
Pastor Ram Bahadur en Pastor Bikram 
Singh in een afrondende fase.  
 
 
 
 
 
 
 
We zijn gestart met een zelfvoorzienend 
plan voor het houden van vee voor de 

NOORD INDIA: Hisar  
•  Bijbelschool 

 
Foto: Bijbelschool Hisar met studenten 

Foto: Weduwe Sebastin 

NEPAL: Kathmandu  
•  Bijbelschool Kathmandu 
•  Evangelisatie 
•  Muziek 

Foto: Man uit Dhading voor zijn huis 
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Deze aardbeving, ook wel Ghorka 
beving genoemd, heeft de plannen even 
stop gezet. De inventarisatie van de 
schade heeft hoge prioriteit. Dankzij vele 
sponsors konden we meteen al een 
mooi bedrag overmaken naar Binod.  

 

 
Hij heeft hiermee eerste hulp en 
noodrantsoenen en benodigheden 
kunnen brengen naar gebieden 
zoals Yiamdi in het Kabre district, 
Dhading, Naja Saghu en Gumi in het 
Gorkha district waar de reguliere 
hulpverlening niet zo gauw komt.  
Op het moment leven de getroffen 
Nepalezen in tenten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort na de ramp is ook onze supervisor 
Pastor Peter Prakasam namens GNFM 
naar het noodgebied gereisd . Op de  
website is zijn volledige verslag te lezen.  
Zowel Binod en Peter danken ons voor 
de gebeden en de steun uit Nederland. 
 

 
 

 
 

 
Bijna 9000 mensen zijn omgekomen en  
meer dan 23000 gewond. Opmerkelijk: 
De bevingen worden veroorzaakt door 
breuken in een plaat die zich onder de 
grond uitstrekt tot India waar ook 
bevingen worden verwacht. Meer over 
de ramp en de noodhulp van GNFM aan 
Nepal is te vinden op onze site  
 

 
 
Zuster Priscilla  die vorig jaar een 
‘ondergrondse’ huisgemeente in Bhutan 
is gestart heeft ons laten weten dat ze 
de huiskamer al aan het ontgroeien is. 
Hierdoor ontstaat de behoefte voor 
middelen zoals Bijbels, kleden voor op 
de grond, zangboeken, evangelisatie- 
materiaal en extra financiële 
ondersteuning. Voor de mensen in 
Bhutan is het levensonderhoud duurder 
dan in India of Nepal. 
 
 

 
 
In Nederland is de stichting actief met 
presentaties, spreekbeurten en muziek  
in het teken van zending. Op zoek naar 

GNFM in Nederland 

Bhutan  
Huiskerk 
 

 

Foto: man met dekens in Kabre 

 

Foto: Team noodhulp Nepal GNFM en 
IPA 

Foto: Gezin in tent 
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een uitdagende, positieve boodschap? 
Neem gerust contact met ons op! .  
 

 
 

 
 
Erfenis van een jaar Modi:  
Sociale conflicten aangescherpt, 
spanning onder religieuze 
minderheden  
De regering Modi heeft in haar eerste 
jaar alle bange vrees die de religieuze 
minderheden hadden over een 
meerderheidsregime van de BJP 
(Bharatiya Janata Party) versterkt. Dat is 
geen verrassing. Een verrassing is wel – 
zegt journalist Ajaz Ashaf – de sterke 
toename van sociale spanningen tussen 
klassen en talloze belangengroepen. 
 
Rapport: Dalits gediscrimineerd bij 
noodhulpverlening Nepal  
Uit een eerste beoordelingsrapport over 
de situatie van Dalit-gemeenschappen - 
van oudsher gemarginaliseerd in Nepal 
– blijkt dat Dalits worden 
gediscrimineerd bij de verdeling van 
hulpgoederen in Nepal. Zij ontvangen 
minder steun dan de dominante kasten 
en krijgen restjes toebedeeld van kasten 
die hoger in Nepal’s kastensysteem 
staan.‘’Een Dalit-vrouw meldde dat, 
omdat ze arm en Dalit was, de politie 
haar negeerde toen ze smeekte om hulp 
om haar dochter, die onder het puin 
bedolven lag, te redden 
 
Afzwakking van India’s 
kinderarbeidwet houdt veel gezinnen 
in armoedeval  
Een wijziging van een nieuwe wet om 
kinderarbeid illegaal te maken zal 

miljoenen kinderen eerder aan het werk 
zetten dan naar school brengen. De 
Indiase regering bezuinigt al ernstig op 
de begrotingen voor de aanpak van 
discriminatie en het welzijn van de 
meest buitengesloten mensen van het 
land. Ook de nieuwe wet wordt op een 
belangrijk punt gewijzigd. Als middel om 
armoede te verlichten, zegt de regering.  
Een amendement op de wet wil namelijk 
kinderen onder de 14 toestaan te 
werken in 'familiebedrijven’, dus in 
beroepen als tapijtweven, sigaretten 
rollen en polijsten van edelstenen. De 
nieuwe wet, die juist opgesteld is om alle 
vormen van kinderarbeid illegaal te 
maken, zal miljoenen kinderen toch aan 
het werk zetten, met name kinderen 
van Dalits, Adivasi (tribalen) en moslims. 
 
(bron www.indianet.nl ) 
  
Waar is de stichting actief?   
De stichting is met name actief in Zuid-
India, Noord-India, Nepal en sinds 2014 
ook Bhutan.  

  
 

 
Good News Friend Ministries kan de 
mooie daden in India, Nepal en Bhutan 
alleen doen dankzij haar vele, trouwe 
vrienden. Vrienden die via een vast 
maandelijks bedrag de stichting helpen 
anderen te helpen      

Nieuws  

Vrienden van GNFM 
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Wordt jij onze nieuwe Good News 
vriend…?  

•  Steun ons maandelijks met een 
vast bedrag 

•  Help mee Nepal weder op te 
bouwen 

•  Tracteer op Bijbels of help onze 
voorgangers of evangelisten aan 
fietsen 

•  Help families in ‘slums’ (€15 per 
maand)   

•  Sponsor onze weeshuiskinderen  
•  Bid mee voor ons lief en leed in 

India, Nepal en Bhutan    
 
 
Uw giften   
Alle medewerkers van Stichting Good 
News Friend Ministries werken op 
vrijwillige basis. De Belastingdienst heeft 
ons aangemerkt als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling. Uw giften zijn dus 
volledig aftrekbaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colofon  
Deze nieuwsbrief verschijnt 2 x per jaar in een 
oplage van 200 stuks voor sponsors en 
belangstellenden en is ook digitaal beschikbaar. 
Wilt u meer informatie over het werk van de 
stichting of extra exemplaren van deze 
nieuwsbrief voor belangstellenden uit uw 
omgeving? Laat het ons weten. 
 

 
Stichting Good News Friend Ministries  
e-mail info@goodnewsfriend.nl 
Telefoonnummer 0653828468 
 
Bankrekening NL 47ABNA 0453867952 
Ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel, nummer 41160359. 
www.goodnewsfriend.nl 
 
 

Pastor Peter Prakasam in 
Nederland 
 
 
 
 
 
 
We zijn blij en vereerd dat we in de 
maand juni onze geliefde 
projectleider Pastor Peter 
Prakasam in Nederland kunnen 
ontmoeten. Hij is onze supervisor 
voor projecten in Nepal en Bhutan 
en is projectleider van het 
weduwenhuis en Slumfamilycare in 
Kovaipudur. Hij is naast een pastor 
ook schrijver, leraar en begenadigd 
spreker. Neem even contact met 
ons op als u hem wil horen of zien 
spreken deze maand.  
 
Dit kan in elk geval op Zaterdag 13  
juni a.s. vanaf 17.00 uur op onze 
GNFM Charity BBQ in Rijswijk.  
Bel naar ons telefoonnummer (zie 
onder) als u wil komen! 
 

 

 


