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ANBI-STICHTING 

HULP AAN INDIA EN NEPAL 

 
In deze nieuwsbrief: 
 

 Electriciteit in Leprakamp 
 

 Doopfeest  
 

 Nazorg succesvol 
 

 Nepal in beweging 
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Foto: doopfeest 

Beste Good News vrienden, 
 
Het jaar 2011 raast alweer verder. De 
wereld blijft in crisis en ‘de top’ pleegt 
druk overleg om de wereld te 
verbeteren. Is het voor ons, gewone 
vrienden, nog mogelijk om iets aan ‘een 
betere wereld’ te doen? Natuurlijk wel!  

 
Een 
helpende 
hand, een 
praatje, 
een 
glimlach, 
stil gebed 

of er gewoon voor die ander zijn. Dat 
kunnen we allemaal. Moge God ons 
allen helpen een vriend te zijn voor 
velen zoals Hij dat ook voor ons is.  
 

Bangalore 
 
Eindelijk elektriciteit!  
In Bangalore mochten we onlangs 10 
gezinnen van het leprakamp verblijden 

met elektriciteit 
voor hun 
huizen. De 
overheid zorgde 
na jarenlang 
deze groep 
mensen te 
hebben 
genegeerd 
alleen  
voor een 
betonnen huis 

zonder elektriciteit 
 
Foto: Hoera, ook elektriciteit in het huis 
 

Betere toekomst 
Het is niet makkelijk om als lepra-gezin 
zonder scholing en inkomsten te moeten 
voorzien in je levensonderhoud. Met de 
hulp van nieuwe naaimachines en 

instructies ziet de toekomst er voor 
Radhika, Annapoorni, Sundarni en 
Jancy in elk geval weer hoopvol uit.  

 
Een stap naar een betere toekomst 
deden ook Ruth, Naomi, Sarah, Simon 
and John uit het leprakamp. Zij lieten 
zich 23 oktober jongst leden dopen. Het 
was een waar feest. 
 

 
       

 

Joshua Victor 
De drijvende kracht achter en de 
projectleider van het Leprakamp in 
Bangalore is Pastor Joshua, zoon van 
Pastor Jebas. Joshua vertelt hoe het 
allemaal begon: 
 

“Ik ben wel geboren in een Pastors‟ 
gezin maar ik was nooit serieus over 
God en Zijn werk. Dit veranderde toen ik 
een tiener werd. Ik accepteerde Jezus 
en kreeg passie voor mensen en mijn 
vaders bediening. Nadat ik klaar was 
met mijn studie ben ik muziekles gaan 
geven. Ik had een goed leven maar had 

 

 
Foto: de nieuwe naaimachines 
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    Foto: blije meisjes onderweg 

geen vrede over wat ik aan het doen 
was. Het verlangen kwam om God 
fulltime te dienen. Na bevestiging van 
mijn vader ben ik mijn ouders gaan 
helpen in hun bediening.  
 

In het Leprakamp waar mijn vader was 
begonnen was een Pastor nodig om hun 
kerkdiensten te leiden en de mensen te 
helpen. Mijn hart werd echt bewogen 
voor deze mensen en ik wilde hen 
dienen. Nu mag ik met hulp van GNFM 
de mensen iedere maand voorzien van 
voedsel en hen helpen met kleding leren 
maken zodat ze niet meer hoeven te 
bedelen. Iedere zondag komen we bij 
elkaar om samen in de kerk feest met 
God te vieren. Dank aan alle sponsors 
en vrienden van GNFM voor al uw 
steun. U weet niet half hoeveel verschil 
u maakt in deze levens. THANK YOU 
SO MUCH!! “ 
 
Joshua Victor 
 
 

Periyampatti 
 
Succesvolle oogoperaties 
Zes mensen hebben we afgelopen 
periode kunnen helpen met oog-
operaties. De mensen zelf hebben geen 
geld voor operaties en zijn anders 

gedoemd tot blindheid. Via onze oogarts 
Dr. Pari Kumar mogen we hun zicht op 
het aardse en meer nog het hemelse 

Leven geven.  
 
Op vakantie 
De kinderen van het GNFM weeshuis 
kijken altijd verlangend uit naar vakantie-
trips. Zo vaak komen ze niet buiten hun 
vertrouwde terrein van school, kerk en 
weeshuis.  

Ook deze keer was het afgelopen Mei 
weer één groot feest dankzij uw giften. 
Nieuwe plekken in het Zuiden van India 
werden ontdekt. 
 
Herstel Jemi Raja 
Jemi , vrouw van Pastor Raja en 
mummy voor de weeskinderen heeft een 
operatie aan de nieren moeten 
ondergaan na een lange tijd van 
rugklachten. Na een korte ziekenhuis- 
periode is ze weer terug ‘in the running’ 
al moet ze het wel rustig aandoen wat 
niet altijd makkelijk is. 
 

 
Foto: Hier zien we Joshua met vrouw en kind  
uiterst rechts, naast een gezin uit het leprakamp. 

 

 
Foto: mensen geholpen aan hun ogen 
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Foto: Sumathi en zoon  
    met een nieuwe bijbel 

 
Foto:  Jemi Raja 

 
Afgestudeerd 
Een aantal oudere weeskinderen zijn 
afgestudeerd en kiezen ervoor om te 
gaan werken om hun overgebleven 
familieleden te ondersteunen. GNFM 
blijft met hen in contact.  
 
Nieuwe weeskinderen 
Er is weer plaats voor GNFM om nieuwe 
weeskinderen op te kunnen nemen in 
ons weeshuis en programma. Inmiddels 
zijn er al weer 9 nieuwe aanmeldingen 
die wachten op een sponsor. 
Alle kinderen hebben een trieste 
achtergrond.  Aangemeld zijn 
bijvoorbeeld de zusjes Sharmi en 
Sowmya die vanwege zelfdoding van 
een ouder zijn aangemeld.   
 

 
Foto: Aanmeldingsformulieren Sharmi  
en Sowmya 

 
 
 
 

Kovaipudur 

 
Nazorg succesvol 
In Coimbatore en Kovaipudur is de 
eerste fase van ons nazorgprogramma 
succesvol van start gegaan dankzij 
bijdragen van sponsors uit Nederland 
van in totaal € 1.988.  
 

 
Foto: Een vrouw vertelt haar klachten aan de arts 

 
Hiermee zijn in augustus 250 arme 
mensen geholpen. De lokale overheid 
helpt hen niet. Verschillende artsen, 
verpleegkundigen en ondersteuners 
hebben zich vrijwillig  ingezet voor een 
‘Medical Programme’ onder leiding van 
onze 
supervisor 
Pastor 
Peter 
Prakasam. 
De lokale 
media 
(t.v.,krant) 
was 
positief. 
 
Naast 
medische 
verzorging 
krijgen door 
het 
nazorgprogramma ook mensen zoals de 
jonge vrouw Sumathi de extra steun en 
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support die ze anders ontberen. Haar 
man sneed haar gezicht open toen ze 
vertelde dat ze christen is geworden. Hij 
en haar familie hebben haar nu 
verstoten.  
 
 

Jongeren  
Na de afgelopen twee jaren BO-
conferenties te hebben georganiseerd 
voor jongeren is er nu het verlangen ge- 
komen om een vaste ontmoetings- 
plaats te hebben voor hen in de 
omgeving. In Kovaipudur en omstreken 
zijn er veel universiteiten met jongeren 
die eenzaam en zoekend zijn.  
 

 
Foto:Jongeren Kovaipudur in overleg 

 
Er wordt inmiddels al hard aan gewerkt 
door de jongeren uit Pastor Peter’s kerk. 
De ruimte komt in zijn kerk midden in het 
centrum. Op laagdrempelige wijze zullen 
jongeren hier kennis maken met het 
evangelie en opgevangen kunnen 
worden met liefde, zorg en gezelligheid.  
 
 

Palayamkottai 
 
In het uiterste zuiden van India heeft 
Pastor Rajendran van de Good News 
Mission Bijbelschool en weeshuis zijn 50 
jarig jubileum al achter de rug. Uit zijn 
bediening als Pastor en leraar zijn vele 

leiders en bedieningen voortgekomen. 
Toch rust hij niet op zijn lauweren, reist 
hij door heel India om geestelijke leiders 
toe te rusten en investeert hij in de 
jeugd.  
 

 
Foto:Pastor Rajendran en jongste zoon Yohan 
 
Zijn zoon Pastor Yohan en Pastor Rajen 
Livingstone (de zoon van zijn 
rechterhand) worden als ‘next 
generation’ klaargestoomd en worden 
zoveel waar mogelijk, ingezet.  
 
 

Noord India 

 
In Hisar, waar Pastor Deva Anbukan de 
bijbelschool leidt,  was het lange tijd 
moeilijk maar het werk groeide gestadig. 
 

  
Foto: Geconcentreerde Bijbelstudenten 
 

Er waren problemen met de huisvesting, 
maar dankzij uw gebeden en steun is er 
blijvende toekomst. 
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Nepal 
 
Nepal is in beweging en niet in de 
laatste plaats doordat de jonge 
gedreven pastor Binod alle moeite doet 
om de onbereikbaar geachte plaatsen te 
bereiken.  

In oktober werd in het Dhading district 
een afgelegen dorpje dichtbij het 
Himalaya gebergte bereikt met voedsel 
en het evangelie. De meesten zijn 
ongeletterd en men leeft onder 
primitieve omstandigheden. 350 mensen 
kwamen naar de meeting die werd 
georganiseerd.  
 

 
Foto: aan de afwas 

 
Afgestudeerd 
Onlangs zijn er 10  bijbelstudenten van 
de bijbelschool in Kathmandu  
afgestudeerd. Als ze klaar zijn worden 
ze uitgezonden door Binod naar die 
gebieden die nog niet bereikt zijn of naar 
het gebied waar ze zelf vandaan komen. 

Twee afgestudeerden komen uit Buthan 
en zullen daar aan het werk gaan.  
 
 In Buthan wordt er vanwege armoede 
vaak maar één maaltijd genuttigd. 
Pastor Binod is hierdoor begonnen met 
een vastenperiode waarin hij ook maar 
één maaltijd per dag neemt.  

 
Getuigenis 
“Ik ben Sital Chaudhary en groeide op in 
een Hindu familie. Het was normaal om 
naar tempels te gaan en afgoden te 
aanbidden. Ik had niet veel problemen in 
mijn leven maar vroeg me wel altijd af 
wie nou de ware God was. Op een dag 
kwam een Pastor in ons dorp  
die vertelde over Jezus, de ware God en 
dat je Zijn kind kan worden als  
je in Hem gelooft. Dit bleef me bezig 
houden en ik stelde allerlei vragen aan 
een andere christen die ik „toevallig‟ 
ontmoette. 
Ik kreeg de antwoorden die ik zocht en 
nam Jezus aan als mijn persoonlijke 
Redder. Helaas was mijn familie hier niet 
blij mee en ze jaagden me uit huis. 
Lange tijd leefde ik alleen in een klein 
huisje met het verlangen om God te 
kunnen dienen. Ik wist alleen niet hoe. 
Toen kwam er via Pastor Binod en 
GNFM een mogelijkheid om de 
bijbelschool te volgen.  

 
Foto: Uitdelen van voedsel 

 
 
  Foto: Graduation day 
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    Foto: Sital Chaudhary 

 
Inmiddels ben ik afgestudeerd en mag ik 
een kleine gemeenschap in mijn dorp 
voorgaan. In de toekomst wil ik meer 
kerken planten. Ik ben dan wel verlaten 
door één familie maar ben zovele 
families in Christus rijker. Nu ben ik echt 
zo happy met mijn leven.”  
 
Pastor Sital Chaudhary,  
Basaha, Kailali, Nepal 
 
 

GNFM in Nederland 

 
Naar school… 
In oktober, jongst leden, mochten we 
langs komen bij de Christelijke basis- 
school de Melodie in Rijswijk. We 
mochten in de ochtend vertellen over 
ons werk en in de avond waren er 
allemaal kraampjes waarvan de 
opbrengst voor GNFM was.  
 
Hartelijk dank ook namens de 
schoolkinderen in Periyampatti! 
 

 
Foto: Wim vertelt over unwanted babygirls 

 
 
Spreekbeurten 
Verder was GNFM afgelopen maanden 
bijna elk weekend  in actie met spreek- 
beurten en presentaties op diverse 
plaatsen in Nederland, waar we graag 
mochten vertellen over Gods werk in 
India, Nepal en ook in ons eigen leven.  
Nodig ons gerust uit en we komen met 
een bemoedigende ‘zendings -
boodschap’. 
 
 

Algemeen 

 
Waar is de stichting actief?  
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Wilt u helpen…? 

 Bidt mee voor goede opvolging 
van leiders in de toekomst 

 9 nieuwe weeskinderen wachten 
op nieuwe sponsors 

 Steun evangelisten in Nepal 

 We zoeken nog 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 
We maken ons weer op voor een 
nieuwe reis. Deo Volente zullen we in 
2012 onze voet op Indiase en-  
Nepalese grond zetten. Waar onze reis 
ook heengaat: onze voeten zijn bereid 
en onze grond is vast. God zegene u en 
dank voor al uw steun! 
 

 
 

 
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 
 
 

mailto:info@goodnewsfriend.nl
http://www.goodnewsfriend.nl/

