
Voor de aardbeving in 2015 was het een halve dag lopen, nu zijn 
twee dagen nodig om in Tipling, Dhading te komen. Medicijnen en 
voedsel voor het medical camp zullen met ezeltjes worden vervoerd 
over onherbergzame paden en onveilige bruggetjes. 

Beste Good News Vrienden 

Ook in 2018 zal een mission trip van GNFM 

plaatsvinden. Arent Jongman zal 7 weken met 

pastor Peter Prakasam reizen. Niet alleen zullen 

de projecten van GNFM worden bezocht, ook 

zullen verschillende bijeenkomsten worden 

georganiseerd onder leiding van de lokale 

pastors. Pastor Binod, Mathew, Vija Mode, 

Israel, Anbukan, Edward, Soundarajan, 

Yochan, Daniel, John Peter, Philomen en pastor 

Anthony nemen Arent en pastor Peter mee naar 

die gebieden in India, Nepal en Sri Lanka waar 

de nood het hoogst is. Alwies en Fons sluiten 

aan bij het laatste stukje van de reis in Sri 

Lanka. U kunt meereizen in gebed, wekelijks 

wordt het reisverslag op de site van GNFM 

geplaatst: www.goodnewsfriend.nl. Bid u mee? 

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, Nepal en Sri 

Lanka, ook zij die verborgen zijn; 

 De continuïteit voor het family care 

programma in de slums van India en 

Nepal, het anti-human-trafficking 

programma, pastor care programma en het 

Anaikatty leerprogramma; 

 De komende mission trip van Arent.  
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De bibliotheek van de Good News Mission Bible College in 
Palayamkottai is vernieuwd. De meisjes studenten bereiden zich 
voor op de lessen.  
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Februari 2018, diploma uitreiking van de 12de tranche studenten 
van de Bijbelschool in Kathmandu. Het was heel koud die dag. 

Overlijden Mrs. Rani Rajendran  

Nadat vier jaar geleden Dr. M. Rajendran, de 

oprichter van de Good News Mission Bible 

College is overleden, is op 6 september j.l. zijn 

vrouw Rani overleden. We bidden dat de liefde 

van God de kinderen en naaste familie tijdens 

deze moeilijke tijden beschermd en dat Hij hen 

helpt met het verwerken van het verdriet. 

Weduwenhuis  

Het geloofsleven van de weduwen in het 

Dorcas Old Age home is ongekend groot. Ze 

bidden dagelijks voor de voorgangers van de 

IPA en de sponsors van GNFM, gaan iedere 

zondag naar de kerk en op vrijdagavond vasten 

en bidden ze. Ze zijn dankbaar voor iedere dag.  

Wel hebben ze broze botten: Parvathy, 

Nanjamma en Mary hadden hun hand 

gebroken. Gelukkig geneest het goed.  

 

  Anti Human trafficking project 

Van 7 tot 17 april zijn Ravi en Kamal begonnen 

met het awareness programma om zo de 

pastors en hun gemeenten in Nepal te 

informeren over wat anti human trafficking is 

en wat de gevolgen zijn voor de kinderen en 

jonge vrouwen die hier het slachtoffer van zijn. 

Het was een eyeopener voor de meer dan 300 

mensen die bij de bijeenkomsten waren. 5 

NGO’s en 3 voorgangers willen graag 

meewerken aan het AHT-programma in hun 

eigen regio. Van 5 tot 15 september gaan Ravi 

en Kamal opnieuw naar Nepal. Zij zullen deze 

keer voornamelijk scholen bezoeken. Zij willen 

later samen met een voorganger uit het 

grensgebied tussen India, Nepal en Bhutan 

(Sikkim) bekijken wat in dat specifieke gebied 

nodig is om human trafficking tegen te gaan. 

 “Ik heb vele dingen in mijn 

handen gehouden en ben ze 

allemaal kwijt geraakt; maar wat 

ik in de handen van God heb 

geplaatst, bezit ik nog steeds.” 

 

Martin Luther King 

Word for Woman 

In juni kregen Daniel en Victoria Raja een brief 

van Jesus The King telecasting dat er extra 

uitzendrechten zijn gekocht, Daarmee is het 

bereik binnen India met 2 miljoen 

televisiekijkers uitgebreid. 

  

 

Broeder Ravi en Kamal tijdens een van de presentaties in Nepal. 

Reisschema GNFM missie 2018  

De reis begint op 12 september met een medical 

camp in Tipling, Dhading in Nepal en een 

bezoek aan de slums en discipel training in de 

Bijbelschool in Kathmandu. Vanaf de 18de gaat 

de reis naar Noord-Oost India, naar Patna 

(Bihar) en de slums van Kolkata (West-

Bengalen). De 22ste vliegen Arent en Peter naar 

Coimbatoire en bezoeken een aantal projecten 

in Tamil Nadu:  het weeshuis en het 

weduwenhuis in Kovaipudur, het leerproject in 

Anakatti en de Bible College en heuvelstammen 

in TVS Nagar. De 27ste gaat de reis naar Noord-

West India: naar de Bijbelschool in Hisar voor 

discipeltraining en verschillende bemoedigings- 

en evangelisatiebijeenkomsten in Haryana, 

Punjab en Uttarakhand. Vanaf 6 oktober is 

Arent weer in Tamil Nadu voor een bezoek aan 

het anti-human-trafficking-team, de school in 

Udulmapet, discipeltrainingen in Koovathur en 

Mylikal en een bezoek aan de Bijbel College en 

TV opnames voor Word for Woman in 

Palayamkottai. De reis wordt afgesloten met 

een bezoek van 16 tot 29 oktober aan Sri Lanka, 

waar voorgangers van de IPA worden bezocht, 

het kerkje in Pullyomkulam wordt ingezegend 

en gebeds- en genezingsdiensten in de 

omgeving van Kilinotchie en Matale worden 

gehouden. 30 oktober vliegt Arent naar huis. 

 


