
 

 

De kinderen uit het hostel zijn een dagje uit in de speeltuin  

Beste Good News vrienden, 

In de donkere dagen van december, waarin het 
koud en nat is, is het een bijzonder voorrecht 
niet alleen met elkaar als vrienden verbonden te 
zijn, maar vanuit deze verbondenheid ons te 
verbinden met de zwakkeren in de wereld. 

In het voorjaar van 2015 kregen wij te maken 
met schokkende beelden van de aardbeving in 
Nepal. Slapende mensen op straat in de bittere 
kou, levenloze lichamen, kapotte gebouwen en 
weggeslagen wegen staan op ons netvlies 
gebrand. En om alle rampspoed compleet te 
maken kreeg Zuid-India in het laatste kwartaal 
van dit jaar te maken met extreme moessons. 
Het is de zwaarste regenval in honderd jaar.  

Terugkijkend op het afgelopen jaar, wordt ons 
hart vervuld met dankbaarheid, als wij beseffen 
hoe wij en onze partners in India, Nepal en 
Bhutan door alles heen gedragen zijn.  

Zo aan het einde van het jaar 2015 wensen wij u 
allen de vrede van Hem die het licht gebracht 
heeft in het duister. Laten wij het nieuwe jaar 
met blijdschap tegemoet zien en met de 
vreugde van onze Heer ingaan, want Zijn 
vreugde is onze kracht. 

Een vredige Kerst en een voorspoedig nieuw 
jaar! 

 

  India  

Periyampatti  

Ondanks de zware regenval in de kustgebieden 
hebben onze (wees)kinderen en kansarme 
kinderen uit één ouder gezinnen op dit moment 
gebrek aan schoon drinkwater. In het hostel 
hebben ze een veilig thuis en krijgen ze voedsel 
en kleding. Verder voorziet het 
sponsorprogramma in onderwijs tot en met hun 
16de jaar en computer- en dramalessen. Ook dit 
jaar wordt de ouderen uit het dorp een 
kerstmaal aangeboden door pastor Raja en 
krijgen de kinderen een gepaste kerstviering en 
nieuwe kleding. De Stichting Stop Poverty zal 
op korte termijn de kapotte waterpomp 
vervangen. 

 “Wie deelt kan ook vermenigvuldigen” 

Palayamkottai  

Voor Good News Mission is de periode van 
rouw voorbij. In India duurt dat een heel jaar. 
In Yohan, de jongste zoon van wijlen pastor 
Rajendran is een waardig opvolger gevonden 
voor de Bijbelcollege. Deze zomer hebben zich 
helaas minder studenten voor het eerste jaar 
aangemeld. In de twee- en driejarige opleiding 
worden de studenten getraind tot kerkplanters 
en -leiders. Zodat zij hen die het evangelie nog 
niet gehoord hebben kunnen bereiken met de 
liefde van God. Dit jaar zijn de studenten op 
een vierdaagse missie naar de heuvelstammen 
geweest. De missie was ondanks de grote 
afstanden, de regen en de modder enorm 
bemoedigend voor de leiders in spé. Ze hebben 
met eigen ogen kunnen aanschouwen hoe de 
liefde van God onder de mensen werkt.  

Het evangelisch televisieprogramma van Daniel 
en Victoria wordt door steeds meer mensen 

  

 

De studenten op missie bij de heuvelstammen 

bekeken, vooral door vrouwen die alleen thuis 
zijn en brengt veel nieuwe mensen tot bekering. 
Helaas is er nog steeds geen vaste sponsor. 

Kovaipudur  

Dit jaar zijn er twee vrouwen overleden in het 
weduwenhuis. Deze lieve oude vrouwen 
bidden 4 maal per dag, zelfs ‘s nachts. Zij 
bidden voor India, voor Nederland, voor u en 
uw familie en voor de projecten. 

Via het family-care programma worden 52 
families in de slums geholpen. GNFM 
ondersteunt daarvan 11 gezinnen.  

Er is door de IPA, bij monde van pastor Peter 
een beroep gedaan op GNFM voor noodhulp 
voor Zuid–India vanwege de grote 
watersnoodramp. Door de overstromingen is de 
ravage enorm. Er zijn doden te betreuren, veel 
gebouwen zijn verwoest en er is geen 
elektriciteit. Er is onmiddellijke behoefte aan 
schoon drinkwater, voedsel en kleding. Van de 
vrije giften die wij het afgelopen jaar hebben 
ontvangen kon GNFM een eerste bijdrage 
geven om deze nood te stoppen. Wij kijken met 
diepe dankbaarheid terug op de mogelijkheid 
om hulp te geven als deze nodig is.  

Hisar  

Dit is een gebied waar maar 1% christenen 
wonen en waar Christenen vervolgd worden.  



 

Pastor Ebenezer en een aantal gemeenteleden, Hansi, Hisar 

Dat maakt dat de getuigenissen van nieuwe 
gelovigen bijzonder opbouwend zijn.  

De afgestudeerde studenten van de Bijbelschool 
in Hisar evangeliseren onder de verschillende 
kasten die India rijk is. Hun gemeenten groeien 
gestaag. Sommigen hebben in twee jaar tijd al 
100 leden! Ter bemoediging heeft GNFM hen 
muziekinstrumenten voor de kerst geschonken.  

Er is een seminar geweest voor voorgangers in 
Gurgaon. Deze jonge voorgangers kwamen uit 
verschillende provincies in Noord-India. Ze 
hebben met elkaar informatie gedeeld over het 
eigen evangelisch werk en de visie voor Noord-
India. Ook hier heeft Pastor Peter de aftrap 
gegeven voor het maken van discipelen. 

Nepal:  

Kathmandu 

In Nepal komt het herstel langzaam opgang. 
Dat komt enerzijds omdat de hele infra-
structuur in het land in puin ligt. Vele gebieden 
zijn nog steeds niet goed bereikbaar. Na het 
verstrekken van de eerste noodhulp is het nu 
wachten op het opheffen van de blokkades bij 
de grens met India. Door dit embargo is een 
tekort aan allerlei goederen zoals, benzine en 
medicijnen. De inwoners van Nepal hebben 
naast de gevolgen van de natuurramp nu ook 
een economische crisis. Zodra de barricade is 
opgeheven, kunnen we doorgaan met de 
herbouw van kerken.  

  Bhutan 

De huiskerk van Priscilla Ray in Thimpu, de 
hoofdstad van Bhutan groeit bijna uit zijn 
voegen. Uw hulp is nodig voor het huren van 
een grotere ruimte. 

En verder…….. 
Wij danken u voor de giften die wij hebben 
ontvangen voor de hulp aan de slachtoffers 
van de aardbeving in Nepal. 

Weet u dat er kinderen in het hostel zijn die 
nog geen sponsor hebben? Kent U iemand in 
uw omgeving die wil helpen? 

De GNFM Charity BBQ op 13 juni in Rijswijk 
was weer een succes, mede door de 
aanwezigheid van pastor Peter Prakasam. We 
willen iedereen bedanken voor hun 
aanwezigheid. 

Wim en Nelly Vlak, de oprichters van GNFM 
hebben op 15 juni 2015 hun gouden bruiloft 
gevierd. Van harte gefeliciteerd! 

Els Kluck van Wereld Wijde Zending is op 20 
oktober door de Heer thuisgehaald. 

Wij vragen uw gebed voor de enorme schade 
door de watersnood in Zuid India, voor een 
doorbraak in het handelsembargo die India 
heeft ingevoerd tegen Nepal en voor het wel en 
wee in India, Nepal en Bhutan.  

Contact opnemen 

E-mail: info@goodnewsfriend.nl 
Web: www.goodnewsfriend.nl 
 
Bankrekening NL 47ABNA 0453867952 
Kamer van Koophandel nr. 41160359 
 
ANBI: RSIN-nummer: 806115324 

 

  

 

Overstroming in Cuddalore, in de omgeving van Chennai 
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