
Pastor Antony Thassan bidt voor de kerk in Sri Lanka in aanbouw 

Beste Good News Vrienden 

2018 is voor Christenen in India op 

gewelddadige wijze begonnen. In 2017 waren er 

al de eerste tekenen, maar de afgelopen vier 

maanden overtreffen alles. Twee van onze 

voorgangers zijn vermoord, meerdere 

voorgangers en vele gelovigen zijn gewond 

geraakt bij de razzia’s die in naam van het 

Hindoeïsme plaats vinden. 

Dat maakt het nog belangrijker om vanuit 

Nederland te helpen door te voorzien in de 

basisbehoeften van de allerarmsten en het 

brengen van het Woord. 

We hebben helaas nog geen nieuwe 

bestuursleden mogen begroeten, is dit iets voor 

u, 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 

 Alle Christenen in India en Nepal, maar in 

het bijzonder voor de voorgangers in Tamil 

Nadu, Zuid India; 

 Voor de mensen die dit kwaad aanrichten, 

dat ze het licht mogen zien;  

 De continuïteit voor het family care 

programma in India en Nepal, het pastor 

care programma en het Anaikatty Rural 

Community College.   
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Rithika in de woon- en slaapkamer (in de slums) 

Hulp aan de allerarmsten  

Family care programma – mede dankzij uw hulp 

is het programma verbreed. In Nepal is Pastor 

Matthew verantwoordelijk voor zo’n 20 

gezinnen, die nu maandelijks een 

voedselpakket krijgen.  

Pastor care programma - in de zeer arme heuvel 

gebieden helpen we 14 pastors zodat hun 

kinderen naar school kunnen gaan.  

Anaikatty Rural Community College – vanuit 

dit opleidingscentrum zoeken de leerkrachten 

de mensen in de dorpjes op en leren hun daar 

een vak: computers bedienen, kleding maken, 

repareren van mobieltjes, 

schoonheidsspecialiste en elektricien.  

 

Bijbels en boeken 

 

  

Discipelschip programma 

Om de voorgangers te steunen en hun 

congregatie te laten groeien is dit jaar een 

uitgebreid discipelschip programma van start 

gegaan. Deze bestaat uit 10 eendaagse 

bijeenkomsten in de verschillende districten in 

Tamil Nadu en uit meerdere tweedaagse 

bijeenkomsten in onder andere Hisar, Haryana, 

Punjab, Orissa en de Far West.  

 “Bij U schuil ik, U bent 

mijn schild, in Uw Woord 

stel ik mijn hoop” 

Bijbels en boeken 

Onderdeel van het geweld tegen de Christenen 

is bijbelverbranding. Dit vindt zowel in India 

als in Nepal plaats. En het Woord is zo 

belangrijk voor ons allen. Daarom hebben we 

onze voorgangers in India uitgerust met ruim 

6000 Bijbels (Hindi), nieuwe testamenten(Hindi 

en Tamil), Daily Faith Confessions (Tamil), 

Discipleship books (Hindi) en doopboekjes 

(Engels). 

Kerkje in Sri Lanka 

In Sri Lanka hebben we materialen geleverd 

voor de bouw van een kerkje. Er zijn 150 

gelovigen en ze komen bijeen in de open lucht. 

Pastor Antoney helpt het kerkje bouwen.  

  

 

Pastor Peter bezoekt brother Thangaraj, een bekeerde Christen, die 
zwaar verwond is aan zijn hoofd en schouder met een sikkel 

Persecution relief fund  

GNFM heeft de IPA geholpen met het oprichten 

van een fonds voor de slachtoffers van het 

geweld tegen Christenen in India. Vanuit het 

fonds wordt medische hulp gegeven aan de 

gewonden en krijgen de families van de 

overledenen begeleiding om de draad van het 

leven weer op te pakken. Helpt u mee! 

Word for Woman 

Het aantal geheime Christenen groeit gestaag in 

India. Voor hen is het een zegen dat Victoria 

Raja via internet het Woord brengt. Dankzij een 

gulle gift van een kleine gemeente uit Zeeland 

kan Victoria haar uitzendingen vervolgen. 

Begin maart is nog een vrouwenbijeenkomst 

geweest in Kanyakumari. De bijeenkomst in 

mei gaat vanwege alle geweld dit jaar niet door.  

Noodhulp overstromingen  

Ruim honderd families van wie de hele oogst 

verloren is gegaan door de overstromingen van 

afgelopen jaar, hebben via Pastor Sam D 

Shadrock en Pastor Binod voedselpakketten 

gekregen, waarmee ze tot de nieuwe oogst 

voldoende te eten hebben. Dank u wel. 

 


