
 

 
De kinderen van het hostel zijn blij om pastor Raja te zien. 

 
Beste Good News vrienden, 
 
Het eerste kwartaal van 2016 is voorbij. Wat 
gaat de tijd snel. Tijd om iets te vertellen over 
de ontwikkelingen van, voor en door vrienden 
van Good News Friend Ministries. 
Abco en Willemijn, vrienden van GNFM 
hebben een grote bijdrage geleverd met hun 
bezoek aan de projecten in Zuid India. Het is 
geweldig te zien dat mensen bewogen zijn. Niet 
alleen om GNFM te steunen maar ook om onze 
broeders en zusters achter de projecten te 
bezoeken, te bemoedigen en te troosten. We 
leren veel van elkaar op de weg van geloof, 
hoop en liefde.  
In Nepal zijn de handen ineen geslagen om de 
eerste noden te ledigen. Een jaar na de ramp in 
Nepal wonen de mensen nog steeds in 
golfplatenhokjes of hutjes. De regering wil de 
regie houden op de wederopbouw van het 
land. Het wachten op besluiten van de overheid 
werkt vertragend. De mensen hebben naast 
financiën voortdurend gebed en wijsheid nodig 
om te volharden.  
De nabijheid van God is ook zeer gewenst in de 
hostel waar de jeugd verblijft.  
 
Shalom,  
 
Het bestuur van Good News Friend Ministries 

  Zuid India: Periyampatti  
 
Het bezoek van Willemijn en Abco aan Zuid 
India is bijzonder gewaardeerd door de mensen 
aldaar. Het gebed en de bemoediging voor 
Pastor Raja vanuit Nederland heeft veel troost 
geboden en voor herstel gezorgd. Er was 
nieuwe kleding voor de kinderen en een 
kerstmaal voor meer dan 900 mensen.  
De Stichting Stop Poverty zal een nieuwe 
waterpomp slaan om de kapotte waterpomp in 
dit dorp te vervangen. Omdat de waterpomp 
voor 2500 mensen water kan leveren, moet ook 
het dorp bijdragen aan het onderhoud van de 
pomp. Dat is helaas nog niet geregeld. 
 

 “als je gelooft en vertrouwt 
mag je ook verwachten dat 
het gebeurt” 

 
Zuid India: Palayamkottai  
 

Vijf meisjes en drie jongens van de Bijbelcollege 
zijn geslaagd. We bidden dat God ze mag 
gebruiken voor verdere verspreiding van het 
evangelie. Sommigen zijn voltijd in de 
bediening, anderen studeren verder aan de 
universiteit. In het 24ste jaar van de college 
hebben maar zes nieuwe studenten zich 
aangemeld. Om hen voor te bereiden op de 
opleiding zijn ze naar Mutton geweest, een 
historische plaats om in retraite te gaan. We 
bidden voor meer studenten in het 25ste jaar van 
het bestaan van de school.  
 
De belangstelling voor TV uitzendingen Word 
for Woman van Victoria Raja voor vrouwen 
groeit gestaag. Helaas is er nog steeds geen 
vaste sponsor. 
 
 

  

Eén van de huizen die hersteld gaat worden. 

 
Zuid India: Kovaipudur  
 
In Zuid-India is de noodhulp vrijwel meteen na 
de watersnoodramp eind vorig jaar op gang 
gekomen. Het kerkje van een van de pastors is 
hersteld en in februari zijn nog een tweetal 
hutjes van gelovigen opgeknapt en zeven hutjes 
opnieuw gebouwd.  
Er is ook een feestelijke opening geweest van 
een nieuwe kerk in Kallimedu.  
Het aantal vrouwen in het weduwenhuis in 
Kovaipudur neemt af. Voor de visie voor dit 
huis is gebed nodig. Het weduwenhuis wordt 
geverfd. Omdat de zorgkosten zo toenemen, 
krijgen de weduwen de medicijnen via GNFM. 
In Udamapet worden 80 weduwen ondersteund 
met eten, kleding en geld voor de bus.  
Er is een projector aangeschaft die wordt 
ingezet voor diverse trainingen. Op last van de 
overheid is op de campus een 
beveiligingssysteem geïnstalleerd. Met de 
aanschaf van een eigen printer is het kopiëren, 
scannen en verspreiden van documenten voor 
de staf en het personeel vergemakkelijkt.  
 

Noord India: Hisar  
 
Er is een groot bedrag besteed aan Bijbels in de 
lokale taal. Dit is met grote blijdschap 
ontvangen. Daarnaast is de bijdrage aan de 
Bijbelschool verhoogd, zodat pastor Ambukan 
iets minder hoeft bij te klussen om het hoofd 
boven water te houden.  
 
 



 
Wij zijn dankbaar dat iedereen levend uit de auto is gekomen. 

 
Nepal  
 
Deze maand zijn door de IPA alle locaties 
bezocht waar GNFM noodhulp heeft gegeven. 
Aan het eind van de reis waren enkele pastors 
betrokken bij een verkeersongeluk. De auto is 
“total loss” verklaard en pastor Peter John was 
er ernstig aan toe. De anderen waaronder 
Pastor Peter zijn met minder ernstige 
verwondingen en de schrik vrijgekomen. Pastor 
Peter John heeft een zes uur durende kaak 
operatie achter de rug. Hij heeft ook een letsel 
aan zijn heup en linkerbeen. Wij zijn God 
dankbaar dat zij het levend van af gebracht 
hebben. We bidden voor spoedig herstel van 
pastor Peter John. GNFM zal in de medische en 
materiële kosten bijdragen.  
 
Er zijn Bijbel en gospelboeken geschonken aan 
alle kerken in Nepal en Bhutan. In Nepal is 
zingen heel belangrijk. Er zullen komend 
seizoen verschillende gospel en 
jeugdbijeenkomsten worden georganiseerd. 
Ook zullen er discipeltrainingen komen. 
 
In Nepal is het moeilijk om een gemeente op te 
bouwen. We nodigen u uit te helpen om deze 
pastors de eerste vijf jaren financieel bij te staan. 
 

  Bhutan 
De huiskerk groeit uit zijn voegen. Priscilla 
heeft extra ruimte moeten huren in het huis 
waar zij woont om al de mensen te kunnen 
herbergen op zondag en tijdens gebedsdagen.  

 
En verder…….. 
 
Wij danken u voor de giften die wij steeds 
mogen ontvangen voor noodhulp naast de 
reguliere giften.  
Weet u dat er kinderen zijn die nog geen 
sponsor hebben? Kent u iemand die wil helpen? 
 
Er is gebed nodig voor: 

 de vakantie bijbelschool voor de kinderen 
in Peryampatti; 

 het volledig herstel van de heup van Nelly 
Vlak;  

 het bezoek van Arent en Marian in oktober 
aan Nepal en Noord India; 

 de opgroeiende jeugd die aan ons is 
toevertrouwd; 

 de juiste aanpak om trafficking (meenemen 
van jonge kinderen om ze in de 
asbestmijnen of prostitutie te werk te 
stellen) te voorkomen. 

 Er is dringend gebed nodig voor het 
verdere herstel van pastor Peter John. 

 
Ontzettend veel dank voor het feit dat God 
telkens weer voorziet.  
 
U mag onze projecten bezoeken. 
 

Contact opnemen 
E-mail: info@goodnewsfriend.nl 
Web: www.goodnewsfriend.nl 
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