India en Nepal: zware regenval en
overstromingen

Overstromingen - De ravage na de overstromingen in Oost-Nepal.

Beste Good News vrienden,
De zomer is alweer voorbij. In de maanden
maart en april is Arent Jongman voor 5 weken
naar India en Nepal gereisd om daar de pastors
te bemoedigen en de projecten te controleren.
De armoede onder de mensen, de vriendschap
tussen de pastors en het diepe geloof hebben
een ander mens van hem gemaakt. Het
volledige verslag staat op de website.
https://goodnewsfriend.nl/. Volgend jaar
hopen we dat u met ons mee wil reizen. Ook
zijn het jaarverslag en de jaarrekening
gepubliceerd, met daarin de verantwoording
waaraan uw gulle giften is besteed in 2016.
https://goodnewsfriend.nl/organisatie/anbi/
Deze zomer zijn de zwaarste overstromingen
ooit in India en Nepal. De moessonregens zijn
nog nooit zo heftig geweest. De Indiase en
Nepalese overheid geven slechts beperkt
toegang tot de overstroomde gebieden.
We willen u vragen om te bidden voor deze
mensen in India en Nepal. Dat we hun nood
mogen verlichten.
Shalom,
Het bestuur van Good News Friend Ministries

Noodhulp - In India zijn dit jaar al bijna 1000
mensen overleden aan de gevolgen van de
moesson. Bihar en West Bengalen zijn het
zwaarste getroffen. Meer dan een miljoen
mensen wonen in tijdelijke kampen. Akkers,
vee, huizen en wegen zijn zwaar beschadigd. In
Nepal daalt het water en kunnen de mensen
weer terugkeren naar hun huizen. De
overstromingen en aardverschuivingen hebben
hun sporen nagelaten. Op dit moment zijn
vooral voedsel, schoon drinkwater, sanitaire
voorzieningen en medicijnen hard nodig. We
hebben onze lokale pastors gevraagd hoe we de
noodhulp het beste in kunnen zetten.

“Als ieder mens een ander
mens zou helpen was de
hele wereld geholpen”
Zuid India: Palayamkottai
Bijbel college – De Bijbelcollege in Palayamkottai
bestaat 25 jaar. Op dit moment zijn er 24
studenten, in de 3-jarige opleiding. In het eerste
jaar zitten 4 jongens en 9 meisjes.
Word for Woman – Iedere vrijdag is er een Tvuitzending van Victoria Raja. U kunt deze
bekijken via www.jtktv.org. De uitzending is
van 15:00 – 15:30 uur. De vrouwenbijeenkomst
is deze zomer niet doorgegaan, het was zelfs
voor Indiase begrippen te warm, meer dan 41
graden. De kinderbijeenkomst in de eerste week
van mei is goed bezocht. Iedere maand gaat
Victoria naar een dorp in de omgeving van
Tirunelveli voor een “dental camp”. Per keer
worden zo’n 25 mensen gratis geholpen. We
zoeken nog sponsors voor dit vruchtbare werk
van Daniel en Victoria Raja.

Een nieuwe overkapping en betegelde muren voor de weduwen.

Zuid India: Kovaipudur
Weduwenhuis – Het weduwenhuis is ooit
gebouwd in “the middle of nowhere”. Nu staat
het huis midden in een villawijk. Omdat de
buurt en de overheid de weduwen weg willen
hebben worden er steeds meer eisen aan het
huis gesteld. Het huis heeft daarom deze zomer
een face-lift gehad en kan weer voor jaren mee.
Een aantal weduwen hebben de afgelopen
periode hoge koorts gehad. Met behulp van de
dokter en de juiste medicatie voelen ze zich nu
weer een stuk beter. De waterbron bij het huis is
een stukje dieper gemaakt, zodat er weer
voldoende schoon drinkwater is.
Family care programma – Omdat de familie van
Immanuel Raja, Dhanushree, Joelraj, Rithika,
Rethish en Durga Nandhini gebruik konden
maken van het voedsel van het family care
programma, konden deze kinderen naar school
en zijn allemaal overgegaan naar de volgende
klas. Durga Nandhini’s vader is weer
teruggekomen bij zijn gezin, en de familie van
Retish heeft geld gespaard om een huisje te
bouwen op hun land, ondanks dat hun vader
alcoholist is. Ook met Ruby’s, Thaiamma’s en
Bakiyam’s familie gaat het steeds beter.
Maruthamma kan dankzij haar medicijnen voor
haar dochter zorgen.

Bhutan

Groei van de gemeente – het aantal mensen in het
huiskerkje van Priscilla groeit gestaag. Er zijn al
15 leden, 9 zijn gedoopt. In Bhutan mag niet
openlijk gepredikt worden, dus kan het
evangelie alleen via persoonlijk contact
verspreid worden. De man en vrouw in het
winkeltje onder Priscilla’s huis hadden wel van
het evangelie gehoord, maar hebben heel lang
geaarzeld. Dankzij de vriendschap die Piscilla
met hen heeft opgebouwd, hebben ook zij hun
hart aan de Heer gegeven.
Soft loans– het huis van Thulo Babu Purukuti is bijna klaar.

Nepal
Soft loans – De bouw van de huizen in Dhading
en Kavre vordert gestaag. Het heeft allemaal
iets langer geduurd, omdat de mensen op
toestemming van de overheid moesten
wachten. Ook is de bouwwijze aangepast aan
de voorschriften van de overheid, om zo
aardbeving bestendig te bouwen. Het voordeel
is dat de mensen alsnog een deel van de kosten
terugkrijgen van de overheid. Daardoor kunnen
ze de soft loans terug betalen en kunnen andere
mensen ook een huisje bouwen.
Bijbel school – Het huren van het gebouw voor
de Bijbelschool werd zo kostbaar, dat pastor
Binod de school wil verplaatsen naar de nieuwe
kerk. In de ruimtes om de kerk heen wil hij
slaapzalen, douches en een keuken maken.
Daarmee wordt de kerk in Kathmandu heel
efficiënt gebouwd.
Kinderhandel – Pastor Andrew Prakasam, een
broer van pastor Peter heeft onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden hul0p te bieden in de
strijd tegen de kinderhandel. Hij wilde dat
vanuit Amerika via de stichting “Shareinasia”
doen. Het helpen van deze kinderen is zeer
gevaarlijk, er zitten grote maffiaorganisaties
achter. De meeste kinderen zijn verloren vanaf
het moment dat ze geronseld zijn.

En verder……..

Bhutan - Priscilla en haar gemeente in Bhutan

De regering in India, maar ook in Nepal
worden steeds intoleranter tegen christenen. In
Nepal is een wet aangenomen, bedoelt om
godsdienstvrijheid te bevorderen. Het gevolg is
helaas meer vervolging van christenen. Het
verspreiden van het evangelie wordt met de
dag moeilijker en alleen het helpen van
christenen is niet toegestaan.
Wij vragen uw gebed voor:

De voorgangers en hun mensen in de Far
West, Oost Nepal, Bihar en West Bengalen
vanwege de overstromingen.

De volgende stappen om de kinderhandel
te stoppen zodat deze jonge kinderen niet
in de asbestmijnen of prostitutie terecht
komen.

Het family care programma. Er wachten
honderden gezinnen op deze hulp.
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