
[Varend over de rijstvelden, de oogst is volledig mislukt] 

Beste Good News Vrienden 

2017 is omgevlogen. We komen handen en 

sponsors tekort om te helpen met alle nood die 

op ons pad komt. Als stichting willen we zoveel 

mogelijk mensen helpen. Dat doen we door het 

zorgen voor basisbehoeften zoals huisvesting, 

verzorging, onderwijs, gezondheidszorg, 

maaltijden en het brengen van het evangelie. 

We zoeken daarvoor de allerarmste gebieden 

op in Noord India, Nepal en Bhutan. Met 

behulp van lokale christelijke organisaties. 

Binnenkort helpen we ook in Sri Lanka.  

We hebben twee vacatures in ons bestuur. 

Draagt u GNFM een warm hart toe en zou u 

willen helpen, neem dan contact op met Marian 

Jongman via 06-53828468 of 

info@goodnewsfriend.nl. 

Shalom, 

Het bestuur van Good News Friend Ministries 

  

Wie zijn we 

Good News Friend Ministries is opgericht in 

1997 om hulp te bieden aan de allerarmsten in 

India; (wees)kinderen, weduwen, 

gehandicapten en gezinnen. Deze hulp gaat 

hand in hand met het verspreiden van het 

evangelie, vanuit de Christelijke grondhouding 

van de stichting.  

Wat is onze visie 

Mensen helpen om de draad van hun leven 

weer op te pakken en zin aan hun bestaan te 

geven. Ieder mens is het immers waard om een 

toekomst te hebben. Daarbij staan respect, 

eigenwaarde en zelfstandigheid voorop.  

Wij vragen uw gebed voor: 
 
 de Christenen in India, Nepal en Bhutan. 

De vijandigheid naar Christenen neemt 

hand over hand toe; 

 de voorgangers en hun mensen in de Far 

West, Oost Nepal, Bihar en West Bengalen 

vanwege de overstromingen; 

 het family care programma. Er wachten 

honderden gezinnen op deze hulp; 

 Sri Lanka. De armoede in de binnenlanden 

is groot in dit jarenlang door oorlog 

geteisterde land
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Family care programma  

Ik wil uw aandacht vragen voor het family care 

programma. Met dit programma krijgen jonge 

gezinnen de gelegenheid om drie jaar lang voor 

hun kinderen te zorgen. De hulp bestaat uit 

basisbehoeften zoals rijst, bonen, linzen, olie, 

zeep en dat soort praktische zaken. Hierdoor 

krijgen deze gezinnen weer hoop op een goede 

toekomst en kunnen ze na deze periode op 

eigen benen staan. Voor € 15,00 per maand kunt 

u een gezin helpen. We helpen nu in de slums 

in Kovaipudur, we willen ook in andere slums 

in India te helpen. Het family care programma 

verloopt via de voorgangers van de lokale IPA 

kerken, de gezinnen zijn lid van hun gemeente.  

 

  

Bijbelschool, bron voor evangelisatie 

Dankzij een grote schenking hebben we de 

Bijbelschool in Hisar een auto kunnen geven, 

waarmee Deva Anbukan de voorgangers in 

Haryana, Punjab en Chandigarh bemoedigd. 

Ook gaan deze oud-studenten samen met de 

huidige studenten van de Bijbelschool met de 

auto op pad voor “prayer rides”.  

De Bijbelschool in Kathmandu is verhuist naar 

de New life IPA Church in Lalitpur. Deze kerk 

is vorig jaar mede met hulp van GNFM 

gebouwd. De bijgebouwen die al op het terrein 

stonden zijn omgebouwd naar slaapzalen. Voor 

de keuken en de sanitaire voorzieningen is een 

bijdrage meer dan welkom.  

 “Het gaat niet om wat je 

doet, maar om hoe je het 

doet. Doe het met je hart!” 

Kerstgiften 

Ook dit jaar willen we graag helpen met een 

kerstmaaltijd in diverse kerkjes in India en 

Nepal, kleding voor de weduwen, extra 

studiemateriaal en Bijbels voor de bijbelscholen. 

Hiervoor hebben we ruim € 4.000 nodig.  

  

 

[Prayer ride in Haryana] 

Word for Woman 

Word for Woman – Iedere vrijdag preekt Victoria 

Raja via internet voor vrouwen. U kunt deze 

uitzending tussen 15.00 en 15.30 uur bekijken 

via www.jtktv.org. Als u meehelpt met Victoria 

te sponsoren, kunnen duizenden vrouwen in 

India het Woord horen. 

Overstromingen vernietigt oogst  

Door de overstromingen in augustus en 

september is de winteroogst in de zuidelijke 

delen van de Far West en Oost Nepal verloren 

gegaan. Meer dan 64.000 hectare met gewas is 

vernietigd in de 10 ergst getroffen gebieden. We 

kunnen met de reeds ontvangen giften 100 

gezinnen in de Far West helpen met voedsel 

voor het komend half jaar. Pastor Sam D 

Shadrock zal samen met pastor Binod voor de 

kerst de hulpgoederen brengen. Als we 

voldoende geld binnen krijgen kunnen we 

zeker nog 50 andere gezinnen helpen. 

 

http://www.jtktv.org/

