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2017
VERSLAG van het bestuur
Rijswijk, juni 2018
Verstevigen van de basis…
In 2017 is de basis van Good News Friend Ministries (GNFM) in India en Nepal
verstevigd. De reis van Arent in maart en april van dat jaar was daartoe de eerste stap.
De bemoediging die de voorgangers hebben ervaren door mission trip vanuit het bestuur
samen met pastor Peter en pastor Andrew heeft ze gesterkt in hun geloof en de kracht
gegeven om hun congregaties bij te staan in de moeilijke tijden daarna. Het verslag van
deze reis is terug te vinden op de site van GNFM. De discipeltraining die pastor Peter in
het najaar van 2017 heeft gegeven heeft de vaardigheden van de pastors in India en
Nepal aangescherpt, zodat zij gesteld staan op wat in 2018 op hen af is gekomen en
nog komen zal. Ook zijn er Bijbels uitgedeeld en nieuwe pastors opgeleid in de
bijbelscholen in Kathmandu en Hisar en de bijbelcollege in Palayamkottai.
… en praktische hulp
In 2017 zijn veel projecten opgezet en uitgevoerd. De slachtoffers van de
overstromingen in Nepal die in de zomer van 2017 hun hele oogst onder water zagen
staan, hebben een voedselvoorraad gekregen tot de volgende oogst. Het family care
programma in India is uitgebreid, waardoor het gat dat is ontstaan door de sluiting van
de kindertehuizen van verschillende buitenlandse NGO’s stukje bij beetje wordt
opgevuld. Door de komst van pastor Mathew Gnana Selvan kunnen we ook in Nepal
verder met het family care programma. Met behulp van de soft loans hebben de
bewoners hoog in de Himalaya hun huizen kunnen (her)bouwen. Door het betalen van
het salaris van een aantal leerkrachten kon sister Margaret een aantal arme kinderen op
het schooltje in Udulmapet christelijk onderwijs geven. De weduwen krijgen sinds 2017
extra medische zorg en het weduwenhuis in Kovaipudur is opgeknapt. Voor het antitrafficking programma is onderzoek gedaan en zijn twee pastors speciaal met dit project
belast. In Sri Lanka werken we samen met pastor Anthony.
Shalom,

Marian Jongman – de Jong
Mede namens het bestuur van GNFM
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Missie en visie
Missie
De stichting is opgericht 1997 om hulp te bieden aan de allerarmsten in India;
(wees)kinderen, weduwen, gehandicapten en gezinnen. In de afgelopen jaren is de hulp
uitgebreid naar Nepal (2012), Bhutan (2015) en eind 2017 naar Sri Lanka. Deze hulp
gaat hand in hand met het verspreiden van het evangelie, vanuit de Christelijke
grondhouding van de stichting. Dit is tot op de dag van vandaag het bestaansrecht en de
identiteit van de stichting.
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. Respect,
eigenwaarde en zelfstandigheid staan daarbij voorop.
Doelstelling en strategie
Doelstelling
Waar nodig voorzien in de basisbehoeften zoals huisvesting, verzorging, onderwijs,
basisgezondheidszorg en het verkondigen van het evangelie door het opleiden van
voorgangers via bijbelscholen, bijdrage in de bouw van kerkjes en een bijdrage in het
levensonderhoud van pastors in de eerste jaren van de opbouw van hun congregatie. Bij
voorkeur op incidentele basis, afhankelijk van de nood op dat moment.
Strategie
De stichting helpt de allerarmsten. En met de (relatief) verbeterde omstandigheden in
Zuid-India, verandert ook het werkgebied van de stichting van Zuid India naar Noord
India, Nepal en Bhutan. En naar het noorden van Sri Lanka. Vanuit Nederland
ondersteunen we lokale organisaties in deze landen, zodat de hulp daar komt waar het
echt nodig is.
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Christenvervolging
Alle landen waar GNFM werkt staan in de top 50 lijst van vervolgde christenen van Open
Doors. De christenen in India, Nepal, Sri Lanka en Bhutan hebben dagelijks te maken
met geweld en onderdrukking. Dit komt mede door de toename van religieus
nationalisme in deze landen.
In 2017 zijn in India 8 christenen gedood, 635 christenen werden zonder vorm van
proces gearresteerd, 24.000 christenen werden aangevallen en 336 christenen werden
gedwongen hun huizen te verlaten. In maart 2017 werden we als stichting voor het eerst
hiermee geconfronteerd. Toen Arent in India was werden vijf gezinnen uit Manelmedu
gedwongen om mee te betalen aan een Hindoe feest. Omdat ze dat weigerden, werden
ze uit hun dorp verjaagd. GNFM heeft deze mensen voldoende middelen van bestaan
gegeven om in een ander dorp hun leven weer op te bouwen.

Godsdienstvrijheid op papier, geweld in de praktijk
India is gestegen naar nummer 11 op de ranglijst van Open Doors. Nieuw dit jaar is
Nepal (25), al stond dit land in het verleden ook al eens op de lijst. Deze landen hebben
op papier godsdienstvrijheid, maar de praktijk is anders. De Indiase regering wil dat
iedereen zich voor 2021 bekeert tot het hindoeïsme en het is niet toegestaan om
Hindoes te vertellen over Jezus. Ook Bhutan (33) en Sri Lanka (44) staan op de lijst.
Ook daar is evangelisatie niet toegestaan. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid voor de
christenen in deze landen zijn ver te zoeken.
Fonds voor slachtoffers van christenvervolging
Van onze samenwerkingspartner in India weten we dat 2 van hun pastors zijn vermoord,
meerdere kerkjes in brand zijn gestoken en een onbekend aantal voorgangers en
gelovigen van de 700 kerken in elkaar zijn geslagen of uit hun huis zijn gejaagd. Begin
april van dit jaar (2018) is er een protestmars geweest en zijn de christenen in India
hiertegen opgestaan. Zolang de politie en overheid niet optreedt tegen dit geweld, kan
vervolging straffeloos doorgaan. GNFM heeft een steunfonds opgericht om de
gewonden en nabestaanden te helpen.
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Duurzame ontwikkelingsdoelen wereldwijd (sustainable development goals)
In 2016 hebben de Verenigde Naties de duurzame
ontwikkelingsdoelen vastgesteld die een eind moeten maken
aan de armoede en de levensomstandigheden moet
verbeteren in 2030.
Armoede staat bovenaan de lijst met ontwikkelingsdoelen. 50%
van de gezinnen in India, Nepal, Bhutan en Sri Lanka leven
van minder dan $1,90 per dag.
Andere doelstellingen waar GNFM voor staat zijn: iedere dag voldoende voedsel, een
goede gezondheid, voor iedereen onderwijs, schoon drinkwater en sanitaire
voorzieningen, het verminderen van de ongelijkheid tussen de verschillende
bevolkingsgroepen, fatsoenlijk werk waarvoor netjes betaald wordt en een betere positie
van de vrouw, een vreedzame, rechtvaardige samenleving, vrijheid van meningsuiting
en vrijheid van geloof. Dat doen we waar mogelijk in de vorm van gerichte hulp via
projecten.
Wat hebben we bereikt in 2017

- Bijbelcollege en -scholen
Door de bijbelcollege in Palayamkottai en de bijbelscholen in Hisar en Kathmandu te
steunen kunnen nieuwe voorgangers opgeleid worden en aan hun congregaties
bouwen. Vanuit deze kleine gemeenschappen worden de mensen in India, Nepal en
Bhutan gesteund in het dagelijks leven. In het schooljaar 2016-2017 zijn 28 studenten
afgestudeerd. De drie scholen ontvangen ieder ruim € 6.000 voor een bijdrage in de
kosten van de opleiding, het schoolgebouw, levensonderhoud voor de studenten,
boeken en muziekinstrumenten en trainingen in evangelisatie. Dit jaar hebben 45
nieuwe studenten zich ingeschreven.
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In Palayamkottai zijn in april 2017 12 studenten afgestudeerd. In juni is het schooljaar
2017-2018 begonnen met 11 nieuwe studenten: 8 meisjes en 3 jongens. De bibliotheek
voor de meisjesstudenten is opnieuw ingericht in het hoofdgebouw, waardoor de
omstandigheden om te kunnen studeren aanzienlijk zijn verbeterd. In oktober is een
levites camp gehouden. Tijdens deze conferentie van voorgangers en studenten stond
de Tabernakel centraal.
In Hisar zijn het nieuwe schooljaar 20 studenten ingeschreven. Een record aantal, het
maximum dat pastor Dewa Anbukan kan huisvesten. 9 daarvan zijn aan de opleiding
begonnen in familieverband, 3 echtparen, waarvan één met hun dochter en een vader
met zijn zoon. Veel van de nieuwe studenten zijn met Jezus in aanraking gekomen door
genezing van zichzelf of een familielid na gebed. De verschillende getuigenissen hebben
grote indruk op hen gemaakt en dat is waarom ze verdieping zoeken in het geloof en dat
ook willen uitdragen aan hun omgeving. Meer dan 50 kerken en huisgemeenten zijn al
voortgekomen vanuit de bijbelschool in Hisar.
Eind maart heeft Arent samen met pastor Peter een aantal van deze jonge pastors op
locatie bezocht om te bemoedigen. Tijdens de door deze pastors zelf georganiseerde
bijeenkomsten zijn in die week meer dan 100 mensen tot geloof gekomen en hebben 27
mensen zich laten dopen.
Om meer mensen te kunnen bereiken heeft Dewa Anbukan een jeep gekocht,
om samen met de bijbelschoolstudenten te evangeliseren (prayer rides) in de
omgeving. De Jeep kost ruim €12.000. Oorspronkelijk wilde pastor Dewa
Anbukan de jeep samen met een bevriend pastor aanschaffen, maar deze
laatste kreeg de financiering niet rond. Mede dankzij de opbrengst van de bazaar
die jaarlijks wordt georganiseerd door een kerk in Delft is de jeep er toch
gekomen. In oktober en november hebben de studenten met de jeep meerdere
prayer rides in het omliggende berggebied gehouden.
In Kathmandu zijn de prijzen van huizen na de aardbeving enorm gestegen en voor
gewone mensen niet meer te betalen. Ook de huur de bijbelschool was gestegen.
Daarom heeft pastor Binod de bijbelschool verplaatst naar zijn nieuwe kerk in Lalitpur,
Kathmandu, de kerk die in 2016 in het kader van de wederopbouw is gebouwd. Op het
terrein van de kerk stonden verschillende gebouwen, die geschikt zijn gemaakt voor de
studenten als slaapzaal, keuken en badruimte. De kerkzaal wordt gebruikt voor de
lessen en om te studeren. In 2017 zijn 4 meisjes en 8 jongens afgestudeerd. Voor het
jaar 2017-2018 hebben zich 10 jongens, en 4 meisjes aangemeld. 2 van de 14
studenten komen uit Bhutan.
- Evangelisatie
Tijdens de missiereis in maart en april bezochten Arent Jongman, pastor Peter
Prakasam en pastor Andrew Prakasam het merendeel van de projecten en kerkjes die
door GNFM worden ondersteund. Tijdens deze vijf intense weken zijn ruim honderd
pastors bemoedigd in verschillende deelstaten van India en Nepal, hebben meer dan
duizend mensen voor het eerst van Jezus gehoord en hebben nog veel meer mensen
naast het woord ook een warme maaltijd gehad. De bemoediging die al deze mensen
hebben ervaren door de preken van de voorgangers van de Indian Pentecostal
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Assemblies en Share in Asia (VS) heeft ze gesterkt in hun geloof en de kracht gegeven
om de moeilijke tijden daarna te doorstaan. De missiontrip heeft een follow-up gehad: in
het najaar van 2017 heeft pastor Peter verschillende discipeltrainingen gegeven.
Daarmee zijn ook in 2017 de vaardigheden van de pastors in India en Nepal verder
aangescherpt. Verder hebben we in 2017 via de lokale pastors meer dan 500 Bijbels in
Nepalees, Hindi, Tamil en andere lokale dialecten uitgedeeld aan de lokale bevolking.
Door de Bijbel te bestuderen leren de mensen lezen en schrijven. Ook helpen we de
verschillende kerkjes in India, Nepal en Bhutan met muziekinstrumenten en
studiemateriaal. Met de kerst zijn meer dan 4000 armenmaaltijden uitgedeeld.
Word for Woman - Victoria Raja heeft een bijzondere manier van evangeliseren.
Met haar uitzending via internet bereikt ze iedere vrijdag tienduizenden mensen.
Dat zijn vooral vrouwen die of in het geheim christen zijn, of door andere
omstandigheden niet in de kerk kunnen komen. De uitzending is in het Tamil en
wordt uitgezonden van 18:30 tot 19:00 uur, Indiase tijd. Ook dit jaar zijn we weer
in staat gebleken om haar te ondersteunen. Normaalgesproken organiseert
Victoria naast de uitzendingen ook vrouwen- en kinderbijeenkomsten. Vanwege
de toegenomen onrust in India is de kinderbijeenkomst niet doorgegaan.
- Zorg voor jong en oud
In Kovaipudur en in Kathmandu steunen we twee kleine weeshuizen. In Kovaipudur zijn
het jongens die geen familie meer hebben waar ze naar toe kunnen gaan. In Kathmandu
is ook een weeshuis voor meisjes. De weeshuizen in Kathmandu worden voor het
grootste deel ondersteund door onze zusterorganisaties uit Zweden: Arken Church en
Trosgnistan. Het gaat om ongeveer 150 weeskinderen totaal.
In Kovaipudur steunen we de weduwen in het weduwenhuis met alle basiszorg, kleding
en medicijnen. Het huis is ooit ver buiten de stad gebouwd en is inmiddels omsloten
door een luxe villawijk. In 2017 is groot onderhoud gepleegd aan het Old Age Home.
Muren zijn opnieuw gepleisterd en op sommige plaatsen voorzien van tegelwerk, het
loodgieterswerk is opnieuw gedaan, de daken zijn vernieuwd en alles is geschilderd.
Ook zijn de pannen in de keuken vervangen. Op dit moment wonen er 16 vrouwen
tussen 61 en 80 jaar. Omdat de zorg steeds intensiever wordt heeft sister Glory extra
personeel aangetrokken.
- Family care programma
We zijn verrast door de groeiende aandacht voor de slums in Bangalore. Niet alleen
vanuit de EO en het Nederlands Bijbelgenootschap, maar ook de Universiteit van
Amsterdam doet onderzoek, zodat effectieve methodes voor armoedebestrijding kunnen
worden ingezet. De feiten zijn schokkend en maakt dat we de komende jaren nog veel
meer gezinnen willen helpen. In India maar ook in Nepal. Geschat wordt dat 25-35% van
alle stadsbewoners in India in de slums wonen. In Bangalore alleen al zijn er meer dan
2000 slums waar 3,4 miljoen mensen onder erbarmelijke omstandigheden leven door
gebrek aan voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Gemiddeld bestaat
een gezin uit 5 mensen. En ligt het inkomen rond de 3,000 INR (€37,50) per maand.
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Het family care programma geeft de jonge gezinnen de gelegenheid om hun kinderen de
eerste jaren te verzorgen. De hulp die wij geven lijkt op de Nederlandse voedselbank. Er
wordt rijst, bonen, linzen, olie, zeep en dat soort praktische zaken verstrekt. Zo mogelijk
wordt ook geholpen met kleding of schoolspullen voor de iets oudere kinderen. De hulp
wordt ook gegeven aan de pastors en hun kinderen in deze slums, zij zijn vaak net zo
arm als de gemeente die ze voorgaan.
Door het geven van praktische hulp worden niet alleen de kinderen, maar het hele gezin
geholpen. In 2017 hebben we voor ca. €13.000 aan hulp gegeven aan ca. 75 gezinnen
(inclusief de gezinnen van de voorgangers) via het family care programma. Een druppel
op een gloeiende plaat. De hulp wordt in 2018 uitgebreid naar andere slums in India en
Nepal, zodat we meer dan 100 gezinnen helpen. Doordat een gezin voor een periode
van drie jaar wordt geholpen, waarna een ander gezin aan de beurt is, voorkomen we
afhankelijkheid van en ongelijkheid door deze basisvoorziening.
- Soft loans.
De toestemming van de regering voor de bouw van de huizen heeft lang op zich laten
wachten, waardoor het tot ver in 2017 heeft geduurd voordat de eerste huizen in Tipling,
Dhading klaar waren. Deze huizen zijn nu bewoond. In Jyamdi, Kavre is de bouw veel
later begonnen. De toestemming is gegeven, maar bouwmaterialen zoals cement en
ijzer moeten met behulp van ezels of op de rug naar het gebied worden gebracht.
Pastor Rhupa Gale is de pastor die de mensen hierbij helpt. Het gebied is in 2015 zwaar
getroffen is door de aardbeving. En waar je voorheen een halve dag moest lopen om bij
de bewoonde wereld te komen, is het nu twee dagen lopen van en naar het dorp. De
regering van Nepal heeft geen haast om de wegen naar dit gebied aan te leggen. Dat
doen ze alleen naar de toeristische gebieden. De sherpa’s die in dit gebied wonen,
kunnen de afstand prima lopen en verder wordt de lokale bevolking aan hun lot
overgelaten. De mensen kunnen niet weg van hun geboortegrond, omdat ze in de meer
bevolkte gebieden geen middelen van bestaan hebben.
Omdat het gebied van pastor Rhupa zo slecht bereikbaar is, hebben we
geholpen met het opzetten van een winkeltje. Van de gift die pastor Rupa
gekregen heeft, zijn de eerste benodigdheden voor de winkel (weegschaal,
papieren zakken etc.) en voldoende voorraad gekocht. Voorraad die niet aan
bederf onderhevig is zoals zout, rijst, olie, linzen en andere bonen, zeep, etc.
Met het geld van de aflossing kunnen andere gezinnen weer een huis gaan bouwen.
Gemiddeld wonen er 8 tot 10 mensen in een huis. Met deze eerste serie soft loans
hebben we ruim 80 mensen onderdak gegeven. In 2017 hebben we aanvullend aan de
leningen ook de kosten voor administratie en accountancy betaald.
- Anti-trafficking programma
Zowel in Nepal als in Noord India is het aantal kinderen dat via mensenhandel in de
mijnen of in de prostitutie terecht komt enorm groot. In 2017 heeft Rachel Ebenezer
samen met haar man op verzoek van GNFM en in opdracht van de IPA onderzoek
gedaan naar wat wij als stichting via de IPA kunnen betekenen om human trafficking
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tegen te gaan. Uit haar onderzoek kwamen grofweg drie mogelijkheden naar voren:
voorlichting vooraf, redding tijdens de reis of opvang en rehabilitatie achteraf. De laatste
twee vormen van hulp hebben meer tijd nodig en zal vooral in samenwerking met reeds
bestaande, actieve en succesvolle organisaties moeten plaatsvinden. Een van de
redenen dat de kinder- en vrouwenhandel zo welig kan tieren is omdat de bevolking in
Nepal (en ook in India) nauwelijks bekend is met dit fenomeen. Pastor Peter heeft twee
jonge mensen uit zijn gemeente, broeder Kamal Raj en broeder Ravi Prakash, bereid
gevonden en opgeleid om in Nepal een awareness programma op te zetten. Na een
gedegen voorbereiding en het leggen van de juiste contacten in 2017 zijn ze in april
2018 met het programma begonnen.
- En verder…..
Ook in 2017 heeft de Bethel school in Udulmapet ondersteuning gekregen. Dankzij die
hulp konden verscheidene kinderen uit de slums naar school en is een nieuwe waterput
geslagen.
Tijdens de missiereis is in de Himalaya een medical camp georganiseerd, ruim vijftig
mensen zijn daar geholpen, twee van hen zijn met de auto naar het ziekenhuis gebracht
omdat zij specialistische hulp nodig hadden. In Tamil Nadu is het leprakamp bezocht.
Naast de maaltijd hebben zij ook medische verzorging en extra medicijnen mogen
ontvangen.
Vrienden en sponsors van de stichting
GNFM wordt gesteund door meer dan 300 particulieren, tientallen kerken en even
zoveel bedrijven die zich hebben aangemeld als vriend en sponsor van de stichting en
maandelijks dan wel per kwartaal of per jaar een vaste bijdrage doneren ten behoeve
van het werk van de stichting. Ook krijgen we eenmalige of specifieke giften van
particulieren, kerken en bedrijven.
Vooruitblik 2018
Ook in 2018 blijven we ons inzetten op de hulp aan de allerarmsten, de families in het
noorden van India, Nepal en Sri Lanka om zo ons steentje bij te dragen dat kinderen
naar school kunnen gaan en niet hoeven te werken en kunnen leven als een vrij mens in
het licht van de Here Jezus.
Van alle projecten zullen de slum care programma’s in India en Nepal en het antitrafficking programma het komend jaar de meeste aandacht vragen. Ook willen we het
Anaikatty Rural Community College (ARCC), een organisatie die aan de oorspronkelijke
inwoners van India die vrij afgezonderd in de bergen van Tamil Nadu wonen eenvoudige
handwerkzaamheden, zoals het repareren van telefoon en elektriciteit, naaien van
kleding en schoonheidsspecialiste bij brengen.
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De praktische hulp zal via de kerken en huisgroepen in India, Nepal Bhutan en Sri Lanka
worden aangeboden, omdat het christendom naast het Woord van de Heer, bovenal
over samenhorigheid en zorg voor elkaar gaat.
Woord van dank
Ik wil de mensen die onze stichting in Zuid-Azië dragen bedanken, zonder hen kan
GNFM haar werk niet doen: pastor Peter Prakasam, pastor Dewa Anbukan, pastor
David Prakasam, pastor Binod Singh, pastor Mathew Gnana Selvan, Victoria en Daniel
Raja en pastor Yochan Raja.
Ook wil ik onze zusterorganisaties in Zweden en Amerika bedanken, samen staan we er
immers sterker voor: Arken Church en Trosgnistan (Bethel Faith Ministries), Zweden en
Share in Asia, Amerika.
Bovenal wil ik mede namens het bestuur alle sponsors en vrienden van GNFM
bedanken voor de gulle gaven en het gebed. Zonder u heeft onze stichting geen
bestaansrecht.
Gods zegen,
Marian Jongman – de Jong
Voorzitter
Meer informatie op de website van de stichting: www.goodnewsfriend.nl
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