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Nieuwsbrief Mei 2011 

ANBI-STICHTING 

HULP AAN INDIA EN NEPAL 

In deze nieuwsbrief:  
 

• Armenzorg 
 

• 28 studenten geslaagd! 
 

• Bhutan 
 

• Doopfeest 
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Beste Good News vrienden, 
 
In januari van dit afgelopen jaar mochten 
we samen met medebestuursleden 
Sandy en Deborah Middleton en GNFM 
vriend Duane van Minde in Zuid-India 
onze projecten bezoeken. Het was weer 
een bijzondere ervaring en ondanks 
zovele jaren van reizen toch ook weer 
vol verrassingen. Het land India wordt in 
de wereld samen met China gezien als 
één van de snelst ontwikkelende 
economiën. Toch blijft deze groei slechts 
beperkt tot de grote steden. Het 
merendeel van India blijft onder- 
ontwikkeld en afhankelijk van hulp van 
derden. We hebben geprobeerd dat wat 
we ervaren hebben en dat wat op het 
moment speelt zoveel mogelijk in deze 
nieuwsbrief te verwerken. Deze brief 
sluit aan op die van November 2010.  
 
Bangalore 
Voedselvoorziening 
In Bangalore konden we aanwezig zijn 
bij de maandelijkse uitgifte van voedsel. 
We zijn blij maandelijks niet alleen te 
kunnen voorzien in rijst en meel, maar 
ook in noodzakelijke, kleine 
benodigdheden als thermoskannen, 
emmers en kookgerei.  
 

 
Foto: maandelijkse voedseluitgifte 
 
We waren blij om te zien dat uit de 
lepragemeenschap drie gezinnen zich 

nu definitief bij de kleine kerk -
gemeenschap hebben aangesloten.  
 
Nieuwe kleermakerscursus  
Graag beginnen we met een nieuwe 
kleermakerscursus voor vrouwen van 
het leprakamp. We hopen hiermee de 
vrouwen een goede aanzet te geven om 
zelfstandig wat geld te verdienen. We 
hopen  hiervoor vier naaimachines (80 
euro per stuk) aan te kunnen schaffen. 
 
Periyampatti 
Gewijzigde wetgeving 
De gewijzigde wetgeving op het gebied 
van adoptie maakt het runnen van een 
weeshuis momenteel moeilijker. 
  

 
Foto: Good News Friend weeshuis 
 
Door de meest recente wijziging van de 
Juvenile and Justice Act (Jeugd Recht 
Wet) wordt er vernieuwd en verscherpt 
gecontroleerd. Onaangekondigd komen 
er van verschillende instanties 
controlleurs langs om het weeshuis te 
controleren. In het Dharmapuri-district 
waar het GNF weeshuis is, zijn zelfs bij 
voorbaat alle weeshuis-vergunningen 
ingetrokken en moesten alle weeshuizen 
door diverse strenge controles heen om 
een nieuwe vergunning te krijgen.  
 
We kunnen dankbaar en trots melden 
dat het GNF weeshuis het eerste 
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weeshuis is geweest wat een nieuwe 
vergunning heeft gekregen. 
 
Opening nieuwe etage school 
Dankzij projectgericht sponsorschap is 
er op de lange zijde van de school een 
laatste etage gebouwd, geheel in stijl 
met de rest van het gebouw. Door 
speciale tussenstukken is de etage in 
een handomdraai om te vormen van 
leslokalen tot één grote zaal voor 
diverse schoolpresentaties of 
activiteiten. 
 

 
Foto: tussenstuk nieuwe etage van de school 

 
In januari hebben we de etage mogen 
openen in het bijzijn van de oudste 
kinderen en de leraren. 
 
Sheep Fold 
Het bouwwerk aan de bovenverdieping  
heeft 3 en een halve maand vertraging 
opgelopen doordat de overheid de 
toevoerweg had afgesloten.  
 
Kinderopdracht  
Martha, het weesmeisje die in 2009 
getrouwd is met Augustin, heeft een 
zoontje gekregen. Zijn naam is Joyson. 
In januari mochten we hun kindje 
opdragen. Het is fijn om te zien dat het 
kleine gezinnetje gelukkig is en helpt in 
het werk van de kerk.  

 
 Foto: Martha, Joyson en Augustin 
 

Doop  
Na een zondagse dienst wilden er 16 
kerkgangers gedoopt worden. Onder 
hen waren ook de gehandicapte jongens 
Perisammi en Tangeraj. Met blijdschap 
in de ogen werden de jongens één voor 
één het water in getild. Het was wel een 
beetje koud, maar vol trots werden ze 
gedoopt door Pastor Raja en Wim Vlak. 
 

 
Foto: Doop Perisammi 
 
Alle weeskinderen zijn verder gezond. 
De gehandicapte jongen Sekar is helaas 
overleden. De twee andere 
gehandicapte jongens verblijven bij 
familie maar blijven onder onze zorg. 
 
Vakantie  
Door uw giften kunnen de weeskinderen 
elk jaar genieten van een korte vakantie. 
In de zeer hete maand mei gaan ze met 
z’n allen naar een waterrijk gebied om te 
genieten van de verkoeling. 
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Noord India  
Op onze reis in januari kwam ook Pastor 
Deva Anbukkan helemaal vanuit het 
Noorden om ons te begroeten. 
 

 
Foto: Ps. Deva Anbukkan en zijn gezin 
 
In Hisar, in de staat Haryana waar hij de 
bijbelschool leidt en met zijn kerk 
pioniert is er geestelijke groei en 
beweging. Onlangs mochten we vieren 
dat 9 van onze bijbelstudenten 
afstudeerden. Deze zullen in het 
Noorden elk een nieuwe kerk stichten. 
Er is ook strijd, de eigenaar van de 
locatie waar de bijbelschool gehuisvest 
is verkocht het tegen de afspraken in 
aan een ander. Dit betekent dat we op 
zoek zijn naar een andere locatie en 
stagneert het plan om bovenop de 
bijbelschool te starten met een 
jongensweeshuis. Graag ook uw gebed 
hiervoor.  
 
Haryana is een staat in Noord-Centraal 

India met 21 
districten 
waar de 
meeste 
mensen Hindi 
spreken. 
Deze staat is 
genoemd 
naar een 
Hindoe god 
en staat 

bekend om Kurukshethra, een 
pelgrimsoord waar velen ieder jaar zich 
verzamelen om de hindoe goden te 
aanbidden. Slechts 8% van de bevolking 
is christen. Het merendeel van deze 
bevolking bestaat uit arme boeren.  
 
Kovaipudur  
Weduwen  
Met de weduwen gaat het goed. Ze zijn 
over het algemeen gezond en blij met 
het weduwenhuis en de recente 
vernieuwingen. 
 

 
Foto van enkele weduwen 

Samen met de weeskinderen hebben de 
weduwen heerlijk genoten van een 
speciaal aangeboden feestmaal.  
 
Munnar  
Voor het eerst hebben we een 
samenkomst kunnen houden in de 
bergstad Munnar in de staat Kerala. 
Voor de mensen daar was het koud 
maar voor ons was het aangenaam. 
 

 
Foto: samenkomst te Munnar 
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Onvoorzien  
Een reis naar de projecten in India zit 
altijd vol met verrassingen. Zo was het 
de bedoeling om naar een arm dorpje te 
gaan en daar de in grote getale 
toegestroomde mensen toe te spreken. 
Tot onze verbazing zaten er welgeteld 
drie personen. Vol enthousiasme zijn we 
mensen gaan uitnodigen en daarna zat 
de kerk toch aardig vol. Aan het einde 
mochten we zelfs bidden met een 
echtpaar waarvan de man hindoe was.  
 
Muziek 
Om de jeugd te bemoedigen en te 
stimuleren hebben we vanuit de stichting 
een semi-accoustische gitaar kunnen 
overhandigen aan de jongeren van de 
IPA kerk Faith City. 

       
Foto: overhandiging gitaar 

 
Vol trots begonnen ze meteen om de 
beurt te tokkelen op de gitaar. Na een 
korte gitaarworkshop worden er nu 
vanuit Nederland via internet nieuwe 
lessen gegeven.  
 
Palayamkottai 
Voedselvoorziening 
5 avonden gingen we naar 5 dorpjes 
waar de leefstandaard  ver onder de 
armoedegrens ligt. We mochten de 
mensen verblijden met voedsel, muziek 
en het evangelie. Dit Feeding 

Programme is een onderdeel van de 
armenzorg van de Stichting.  

 
Foto: Feeding Programme 
 
De studenten  
De bijbelschoolstudenten hebben 
kennisgemaakt met een aantal Joodse 
liedjes die Nelly Vlak vertaald had naar 
het Engels. Een beetje verlegen 
maakten ze ook kennis met de Joodse 
rijdans. Na een paar herhalingen was 
het volop feest! 

 
Foto: schoolbord met uitkomsten van de gesprekken 
 

Er was ook tijd en gelegenheid om met 
de studenten in aparte groepen met 
elkaar te spreken over belangrijke 
onderwerpen als het huwelijk en je doel 
in het leven. Elf meisjes en drie jongens 
zijn onlangs in maart 2011 afgestudeerd. 
 
Nepal  
Ontmoeting Pastor Binod   
Tijdens ons verblijf in Kovaipudur 
werden we blij verrast met het bezoek 
van Pastor Binod helemaal uit Nepal.  



6 
 

Hij wilde ons graag persoonlijk verslag 
doen van het afgelopen jaar en deelde 
zijn verwachting voor 2011. Zijn 
enthousiasme en passie werkt 
aanstekelijk.  
Hij werkt en reist onder moeilijke 
omstandigheden in Nepal, Bhutan en 
het grensgebied van Tibet. Hier ver- 
spreidt hij het evangelie via een door 
hemzelf gepionierd netwerk van 
broeders en zusters. Dit gebeurt veelal 
ondergronds. Waar mogelijk proberen 
we hem in samenwerking met pastor 
Peter van de IPA te steunen. Onlangs 
organiseerde hij een 2-daagse jongeren- 
conferentie in Bhutan waar honderden 
ongelovige jongeren tot geloof kwamen. 
Vijf nieuwe werkers zijn vanuit de 
discipelschapstraining uitgezonden naar 
diverse plaatsen.  

 
Foto: Sandy, Ps. Binod, Duane, Wim 

 
Jongeren in beweging  
Op 3 plaatsen mocht GNFM in 
samenwerking met de projectleiders ter 
plekke jongerenconferenties 
organiseren. Het waren 3 conferenties 
met een verschillend karakter maar het 
algemene doel is om de jeugd, de 
toekomst te bereiken.  
 
De PowerYouthCamp  in Palayamkottai 
waarmee het allemaal is begonnen, is 
een 2 daagse conferentie voor 
christelijke jongeren met het doel ze aan 
te moedigen tot fulltime dienen van God. 

 
Foto: PowerYouthCamp 
 
Deze keer  was de opkomst (750)  
minder dan vorige jaren (1000) maar het 
resultaat was niet minder. Er stonden 
namelijk 41! jongeren op met de 
beslissing om zich volledig aan God te 
gaan wijden. Ze worden op de voet 
gevolgd , pastoraal begeleid en krijgen 
de gelegenheid om de Good News 
Mission Bible College te volgen. Het 
doel van deze opleiding is om kerk- 
planters voort te brengen in de gebieden 
waar er nog geen gemeenten zijn. 
 

 
Foto: Aankondiging Bo-meeting 
 
De BO-conferentie  in Kovaipudur is een 
praktijkgerichte conferentie van 1 dag 
voor zo`n 250 christenjongeren. Via een 
creatief programma met muziek, toneel,  
boodschappen en workshops werden ze 
opgeroepen om hun talenten in Gods 
koninkrijk te gaan gebruiken.  
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Foto: Shine Festival 
 
Het Shine-festival in Dharmapuri district 
is een 1-daags festival met muziek, 
dans, spel, boodschappen, en 
getuigenissen voor onbekeerde hindoe-
jongeren. Hier kwamen zo`n 3000 
jongeren op af. Deze waren 
dolenthousiast. Het was hun eerste 
echte ontmoeting met het christelijk 
geloof. Bij de eerste altar call kwamen 
zo`n 80 jongeren naar voren om Jezus 
aan te nemen. Bij de tweede oproep 
stond bijna de gehele zaal op. Met alle 
jongeren wordt persoonlijk contact 
gehouden via mail, nieuwsbrieven en 
contactpersonen. 
 
Vrouwenbijeenkomsten 

Foto: vrouwendienst 

 
Zowel in Palayamkottai als in 
Kovaipudur en Periyampatti zijn er 
vrouwendiensten gehouden met als 
gastspreekster Nelly Vlak. 
 

In Palayamkottai verzamelden zich een 
groep vrouwen die meerdere keren per 
week samenkomen. Eens in de week 
trekken ze er in een (te!) klein busje op 
uit om te evangeliseren.  
 
In Kovaipudur was er een speciale 
vrouwendienst waar de jonge Tryphena 
vrijmoedig de vertaling op zich nam. 
 
In Periyampatti was de maandelijkse 
vrouwenbijeenkomst speciaal voorzien 
van een vrouwendans, een lied door de 
moeder van de voorganger, en werd de 
Tabernakelstudie uitgelegd. 
 
Bijzonder 
Elke gift is bijzonder. Hoe groot of hoe 
klein de gift ook is, wanneer het wordt 
gegeven vanuit een bewogen hart 
kunnen er mooie dingen mee gedaan 
worden! 
 
Een voorbeeld van zo’n bijzondere gift is 
de gift die we van juf Bea van een lagere 
school in Rijswijk kregen. Het 
cadeaugeld voor haar 60e verjaardag 
wilde ze graag aan de GNF-school in 
Periyampatti doneren. 
 

 
Foto: Good News Friend school 
 
Hartelijk dank en gefeliciteerd juf Bea, 
ook namens de schoolkinderen in 
Periyampatti! 
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Algemeen 
 
Waar is de stichting actief?   

 
 
 
 
Wilt u helpen…? 

• Bidt mee voor onze leiders in 
India en Nepal. Zij moeten het 
daar doen!  

• We zoeken sponsors voor 5 
nieuwe werkers in Nepal (voor 50 
euro per maand) 

• Help de Sheep Fold om 500 
stoelen te bekostigen(10 euro per 
stuk) 

• Help de scholen aan nieuw 
schoolmateriaal 

• We zoeken sponsors voor het 
nazorgprogramma met voedsel, 
kleding en medicijnen (10 euro 
per maand ) 

• Vrije giften zijn van harte welkom 
voor ondersteuning van de 
Goodnewsfriend school, kerk en 
het weeshuis 

 
 
 
 
 
 

Uw giften 
Alle medewerkers van Stichting Good 
News Friend Ministries werken op 
vrijwillige basis. Alle ondernemings- 
kosten worden door het bestuur privé 
betaald, waardoor uw giften voor de 
volle 100% naar het doel gaan dat u 
hebt aangegeven. De Belastingdienst 
heeft ons aangemerkt als een Algemeen 
Nut Beogende Instelling. Uw giften zijn 
dus volledig aftrekbaar. 
 
Tot slot 
Een speerpunt blijft het zorgen voor een 
goede follow-up: Niet alleen zorg bieden 
op één moment maar ook daarna. Dit 
kunnen we niet alleen, de handen 
moeten we ineen slaan, hier in 
Nederland, in India en bovenal de 
handen in één in gebed. Carta ungalee 
asirwardipar (= God zegene u) 
 

 
Wim Vlak, voorzitter. 
 
 
Colofon 
Deze nieuwsbrief verschijnt 2 x per jaar 
in een oplage van 500 stuks voor 
sponsors en belangstellenden. Wilt u 
meer informatie over het werk van de 
stichting of extra exemplaren van deze 
nieuwsbrief voor belangstellenden uit uw 
omgeving, neem contact met ons op! 
 
Stichting Good News Friend Ministries 
Corbulokade 10, 2275 VJ Voorburg. Tel. 
(070) 395 07 10, 
info@goodnewsfriend.nl.  
Bank: ABN-AMRO 45.38.67.952. 
Ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel, nummer 41160353. 
www.goodnewsfriend.nl 


