Maandag 15 oktober 2018
Dit is mijn laatste dag in India, waarin ik nog een heleboel moet regelen voor de Stichting.
Vrijwel de hele dag wordt in beslag genomen met bespreking van de projecten.
Slum care programma in Kathmandu
Het zwaarste gesprek is met pastor Mathieu, hij is
verantwoordelijk voor het slum care programma in Kathmandu,
Nepal. In de eerste week van mijn reis ben ik daar geweest.
Deepak, de coördinator van “Gospel for Nepal” heeft mij laten
zien hoe hun organisatie werkt in de slums. Pastor Mathieu was
Foto 138 slums Kathmandu

op dat moment in India. Nu heb ik een heleboel vragen aan
pastor Mathieu. Hij is een goede pastor, hij en zijn coördinator

Deepak zijn heel sociaal voelend, maar voor een project als dit moet je ook heel standvastig
zijn en waar nodig maatregelen nemen. Beiden hebben van de IPA een training gehad met
daarin alle ins en outs van het opzetten en draaien van een slum care programma. In India
draait het slum care programma op deze manier in meerdere steden. Op basis van de
training hebben Pastor Mathieu en Deepak 20 gezinnen geselecteerd in de slums van
Kathmandu die op het moment de meeste hulp nodig hebben.
Arm, armer, armst als selectiecriterium
Wat pastor Mathieu en Deepak zich onvoldoende hebben gerealiseerd is dat met de selectie
van een klein aantal gezinnen, andere gezinnen buiten de boot vallen. Die gezinnen
begrijpen er niets van en zijn heel boos geworden. Zij zijn immers ook arm. Ik begrijp het
dilemma van pastor Mathieu, het is niet eenvoudig om te kiezen
tussen arm, armer en armst. Maar het is ook onmogelijk om
iedereen te helpen. Voor pastor Mathieu is de druk te groot
geworden. Hij heeft het geld bestemd voor de 20 gezinnen aan veel
meer verschillende gezinnen gegeven, zonder vast omlijnd plan en
zonder dat die gezinnen een kans hebben om op gestructureerde

foto 139 slums Kathmandu

manier hun leven weer op de rails te zetten, met behulp van het slum care programma.
Met pijn in het hart
Voor de IPA en daarmee ook voor ons is een dergelijke aanpak niet te controleren. Iedereen
een beetje hulp is geen hulp. Met pijn in ons hart hebben we het project moeten
beëindigden. Volgens Rachel waren er in India in het begin vergelijkbare problemen. Nu
begrijpen de mensen in de slums hoe het programma werkt en weten ze dat als je er niet zelf
uit komt, je op enig moment mee mag draaien in het programma. De mensen zijn trots als ze
geen hulp meer nodig hebben en gunnen het hun buren als die wel hulp krijgen. Aan de IPA
is gevraagd om opnieuw te kijken of het slum care programma ook geschikt is voor Nepal en
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of er pastors of leiders in de kerken ter plaatste zijn, die het programma kunnen draaien.
Uiteindelijk willen we ook de mensen in Nepal helpen.
Met pensioen maar nog niet helemaal
Sister Joy wordt binnenkort 70 jaar en voelt zich te oud om nog leiding te
geven aan de Bijbel meisjesschool. Ze heeft met pastor David Prakasam
afgesproken om geen nieuwe meisjesstudenten aan te nemen en het
schoolgebouw terug te geven aan de IPA. De school is ooit gebouwd
door onze Zweedse zusterorganisatie. De kerk, die op dezelfde campus
staat, blijft ze nog wekelijks doen. Er zijn ongeveer 100 gelovigen in de
foto 140 sister Joy in
gebed, de kleindochter
van pastor Peter, JoAnna op de voorgrond

kerk, veelal oude en arme mensen, die samen met haar oud zijn
geworden en nog graag van haar het Woord horen. De woonruimte bij de
kerk die in 2015 is opgeknapt met behulp van GNFM, gebruikt ze in de
weekenden, als ze preekt in de kerk. De andere dagen gaat ze bij haar

broer, pastor Peter in Kovaipadur wonen. Haar congregatie is arm en ze heeft geen geld om
de bedrading in haar kerk die aan vervanging toe is te herstellen.
De kerk, dat zijn de mensen
Tijdens de reis heeft pastor Peter veel gesproken over zijn visie om overal in India en Nepal
discipelshap trainingen te geven. Dat is begonnen met zijn reis in 2015 naar Nederland. We
hebben toen samen veel gesproken over de noodzaak voor discipeltraining. Hier in
Nederland en in India en Nepal. De visie van zijn broer, dat de IPA in 2020 tweeduizend
kerken heeft over heel India, Nepal en Sri Lanka deelt hij niet meer. Voor pastor Peter bestaat
de kerk uit mensen, uit gelovigen en niet uit gebouwen. Pastor Peter heeft voor zijn gevoel
weinig tijd om al die gelovigen te bereiken en van hen discipelen maken.
Geen tijd te verliezen?!
Daarom wil hij naast de bijeenkomsten zoals we die de afgelopen weken hebben gehouden
een follow-up van de discipeltrainingen in de vorm van cursussen op dvd, elke dag een
boodschap op sociale media en uitzendingen op YouTube. Daar wil hij deze winter aan
werken. Hij heeft zelfs al helemaal uitgedacht hoe de productie moet. Voor de eerste
investering in de apparatuur vraagt hij een bijdrage aan GNFM. De structurele kosten zoals
de bediening van de apparatuur door vakmensen, lege dvd’s, onderhoud en verzendkosten
wil hij betalen uit de giften van zijn gemeente. Ook wil hij zijn discipelboek in veel talen en
dialecten uitgeven. Wauw, wat heb ik veel respect voor de passie van pastor Peter.
Anaikatty rural community college
Het laatste gesprek vandaag is met Rachel over de toekomst van het Anaikatty rural
community college (ARCC). Iedere Field Computer training wordt geëvalueerd op de effecten
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op de mensen en de gemeenschap. De trainers zijn voormalige studenten van het centrum in
Anaikatty. De computervaardigheden zijn uitgebreid met typen, documentbeheer, Word en
Excel. Rachel onderzoekt of er vanuit de overheid een certificaat is dat aansluit bij de
opleiding of dat het programma nog iets moet worden aangepast voor een certificaat. De
trainingen worden gegeven in tal van kleine dorpjes met
idyllische namen zoals: Thekkalur, Arnatkad, Chavadipudur,
Oothukuli, Vadakkalur, Panapalli, Nallasingha, Konjiyur,
Arakadavu, South Jambugandi, Varakambadi, Kondanur
Pudhur. Het is een mooi project met heel praktische hulp.
foto 141 Field Computer training

Dinsdag 16 oktober 2018
Het afscheid van een aantal mensen, die die vanmorgen zijn gekomen is emotioneel.
Onderweg naar het vliegveld ben ik wat stil. Bij het inchecken moet ik alle mogelijke papieren
laten zien. Mijn ticket naar Sri Lanka en Nederland, mijn visum, mijn paspoort etc. De meeste
papieren heb ik paraat, behalve de vliegticket naar Nederland. Die zit in mijn grote koffer, die
net gescand en geseald is. Gelukkig kan ik mijn koffer terug krijgen om het ontbrekende
papiertje te pakken. Bij de immigratie in Colombo gaat het al niet beter. Vragen over welke
steden ik heb bezocht in India (?) of ik iedere maand naar Sri Lanka ga, waarom ik naar Sri
Lanka ga etc. Na een flinke poos mag ik verder. Pastor Peter staat al die tijd te wachten.
Op het vliegveld van Colombo staat pastor Philemon al te
wachten. Bij zijn auto aan gekomen denk ik nog even de
auto te herkennen. Mijn vader had dezelfde auto, maar dan
in 1972. Pastor Philemon vertelt dat deze auto 43 jaar oud
is. De auto is van binnen uitgewoond. Er is geen bekleding
meer op de deuren, de deur links achter werkt niet meer, de

foto 142 Vliegveld Colombo

ramen zijn open en kunnen niet meer gesloten worden. Er zijn geen
gordels, geen airbags en geen airco, die bestonden in die tijd nog niet. Bij
de auto aangekomen blijkt dat pastor Philemon de motor al die tijd heeft
laten draaien. Omdat als hij de motor uitzet, de auto niet meer start. De
rit duurt ruim 4 uur, we rijden 150 kilometer oostwaarts naar Balangoda.
Tijdens het rijden zijn alle lagers te horen. Onderweg slaat de motor een
af en toe af. En omdat de startmotor het echt niet meer doet, hebben we
foto 143 voor de derde
keer......

de auto een paar keer moeten aanduwen.
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De wegen zijn vergeleken met India en Nepal best goed. De winkeltjes en straatjes langs de
weg doen wat Europees aan. Het hotel waar we logeren is
mooi maar zeer eenvoudig. De kamer is ruim en leeg, er
staat niet meer in dan strikt noodzakelijk. De ruimte is
totaal wit. Hoge plafonds en gladde witte muren zonder
ook maar één plaatje aan de muur. Of schilderijtje. Ik ben
benieuwd naar morgen.

foto 144 Balangoda

Woensdag 17 oktober 2018
Gisteren bij aankomst in Sri Lanka regende het behoorlijk, maar nu schijnt
de zon en buiten op het balkon (eigenlijk galerij) zie ik dat we in een
prachtig koloniaal gebouw slapen. Het terrein rond de gebouwen is mooi
aangelegd, met verharde paden en goed onderhouden grasvelden. Geen
rommel, geen vuilnis. Gisteravond met iemand van het personeel
afgesproken dat we om 6.30 uur koffie willen drinken. De koffie komt
foto 145 deel van het
hotel, gezien vanaf
mijn balkon

precies op de afgesproken tijd. Al met al een goed begin van dit laatste
deel van de reis.

Wonderschone natuur
Op weg naar het huis van pastor Philemon geniet ik van de wonderschone natuur van Sri
Lanka. Eigenlijk heb ik dat nooit. Meestal denk ik “Ik kijk volgende keer wel”, maar nu kwam
de schoonheid hard bij mij binnen. Het huis van pastor Philemon ligt in een bergachtig
gebied, naast een houtzagerij. Het nieuwe hout ziet er oud uit, iets
wat me in de Himalaya ook al was opgevallen. Naast het huis heeft
hij een kleine ruimte waar hij iedere zondagmiddag een dienst houd
voor mensen uit de omgeving. Omdat de auto van pastor Philemon
het nu helemaal niet meer doet hebben we voor vandaag een busje
foto 146 Selfie van Pastor
Philemon en Arent

gehuurd van een net iets betere kwaliteit dan de auto van pastor
Philemon. Het busje rijdt!

Hollandse woorden!
Nadat we het huis van pastor Philemon bezocht hebben rijden we
door naar het hoofdgebouw van de kerk in de bergen, waar we
ontvangen worden door zo’n honderd gelovigen. Pastor Peter zal hier
vandaag discipel training geven. De mensen luisteren aandachtig.
Hoewel in Sri Lanka drie officiële talen heeft (het Singalees of Sinhala,
het Tamil en Engels) spreken de mensen in het zuidelijke deel van Sri
Lanka bijna allemaal alleen Singalees. Wat een leuke ervaring is dat
deze taal, net als het Zuid Afrikaans nogal wat woorden van

foto 147 het is druk in
de kerk in Balangoda
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Hollandse herkomst kent. De mensen waar onder ook veel pastors blijven tot laat in de
middag geboeid luisteren en meedoen.
De pastors zijn van heel ver gekomen om
de discipeltraining te mogen ontvangen. De
onderlinge verstandhouding tussen de
pastors is heel erg goed, beter dan tussen
veel pastors in India. Iedereen is hongerig
foto 148 en 149 de pastors zijn een en al aandacht bij de
discipel training

naar het Woord. Een lust om mee te maken.

Waar is het hotel gebleven?
De terugweg naar Colombo duurt erg lang. Het hotel ligt dicht bij de luchthaven en is
moeilijk te vinden. We zijn veel tijd kwijt met het zoeken naar het hotel waar onze spullen
zijn. Ik heb pastor Anthony het juiste adres nog maar eens gestuurd in de hoop dat hij het
wel kan vinden. Pastor Anthony bevestigt me dat hij me vrijdagochtend om 5 uur komt halen.
De chauffeur brengt het busje terug naar Balangoda en pastor Philemon slaapt vannacht bij
ons, omdat we morgen nog een bijeenkomst hebben. Tijdens de reis naar Colombo raakte ik
gefascineerd door de chauffeur. Na iedere spannende manoeuvre maakt hij een nogal
vreemde beweging. Alsof er iets op zijn kin zat veegt hij zijn kin af aan zijn linkerschouder. Dit
gebeurd zo om de vijf minuten. Op de heenweg naar de kerk had ik dit al gezien, maar op de
terugweg deed hij dit steeds vaker. Dit is onmiskenbaar een mens die lijdt aan het syndroom
van Gilles de la Touret.
Donderdag 18 oktober 2018
Deze laatste bijeenkomst samen met pastor Peter in Sri Lanka is in Wattala, een klein stadje
langs de A1, ongeveer 40 km bij ons hotel vandaan. Voordat we bij de kerk aankomen, doen
we eerst nog wat boodschappen. Ik heb me dat de hele reis nog niet gerealiseerd, maar bij
iedere bijeenkomst krijgen de mensen pen en papier om aantekeningen te maken tijdens de
discipeltraining. Normaal zorgt de pastor voor schrijfmateriaal, maar deze pastor is niet
verbonden met de IPA. Daarom is dit vandaag het eerste wat pastor Peter doet: pen en
papier kopen.

foto 150, 151, 152 en 153 discipel training in Wattala, Sri Lanka

De pastor in Wattala heeft via via van de discipeltraining gehoord en aan pastor Peter
gevraagd of hij de training ook aan zijn congregatie wil geven. In de kerk zijn ongeveer 75
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mensen. De kerk is in een bovenzaal. Het is een jonge gemeente. Het was een goede
bijeenkomst. Ook hier zijn de mensen heel leergierig en hongerig naar het woord. Heel
gedisciplineerd deden ze aan alles mee. Ondanks de hitte heb ik niemand zien gapen en
pastor Peter neemt voor iedere module uitgebreid de tijd.
Afkoelen op het strand
Na de bijeenkomst is er nog even tijd om te genieten van de
zonsondergang op het strand van Colombo. Het is afgekoeld tot een
graad of 35. In Scheveningen struikel je bij deze temperatuur over de
nagenoeg naakte mensen, hier is iedereen keurig netjes gekleed.
Colombo is een hele mooie stad met heel veel Engelse invloeden. De wat
oudere gebouwen zijn erg Engels en worden afgewisseld met hoge
wolkenkrabbers. Aan de kust zie je een wat onverzorgde boulevard en
beneden de boulevard is een heel smal strandje, waar de mensen pootje
baaien. Verder aan de kust is er veel grond door Chinezen aangekocht en
worden er grote hotels gebouwd. In een Bijbelwinkel heb ik voor Peter
een Bijbel in Singalees gekocht en voor pastor Philemon een treetje waar
kuipjes in kunnen voor het Heilig Avondmaal. We zetten Pastor Philomon
af bij het busstation. Hij gaat met de bus terug naar Balangoda. Pastor
foto 154 en 155 strand
en boulevard van
Colombo

Peter en ik doen opnieuw een poging om het hotel te vinden.

Weer op zoek naar het hotel
Ook de taxichauffeur kan het hotel niet vinden. Op het internet lijkt het een groot hotel. In
het echt is het een groot woonhuis. Pastor Peter kan het hotel ook niet bellen want we
hebben geen telefoonkaart voor Sri Lanka en onderweg is er nergens internet. Ten einde raad
heeft pastor Peter in een winkeltje langs de kant van de weg gevraagd of hij het hotel kon
bellen. De mevrouw van het hotel heeft de chauffeur uitgelegd hoe hij naar het hotel moest
rijden. Ik verwacht dat Anthony morgenochtend het hotel ook niet kan vinden. Dus heb ik
geregeld dat de eigenaar van het hotel mij de volgende dag naar het vliegveld brengt. Dat
scheelt ook voor Anthony een hele zoektocht.
Dankbaarheid
Vanavond sluit ik met Peter onze reis af. Wij zijn allebei heel dankbaar dat we zo’n
indrukwekkende reis hebben mogen maken voor het koninkrijk van God. We danken de Heer
voor zijn leiding en bescherming.
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Vrijdag 19 oktober 2018
Brief van pastor Peter aan Marian.
Dear Marian,
This evening 4 o clock I arrived home. It was a wonderful
mission trip. Mission accomplished.
About a thousand or more were made as disciples in Nepal,
North India and Sri Lanka and in Tamil Nadu. Arent is
very good to make contacts with people. Talk with them,
pray for them etc. Arent has a great heart for India, Nepal
and Sri Lanka. I learnt so many good things from Arent
like he does not murmur, no complaint, he adjusts with
difficult situation, quick to understand before I explain, if
temper quickly becomes normal, always laughing and
above all enjoying every day in Christ. He prays every day
regularly for one hour and he is off on the road ready to
serve the Lord. Many Europeans have come but I have not
seen one like Arent who is dedicated to serve the Lord.
Well I stop if I write more it may look flattering which I
shall not do.
Thank you for all your support in this mission. God bless.
Peter Prakasam
Het laatste deel van de reis
Ik ben om 5 uur op het vliegveld en zie Anthony. Hij is daar met een
bus met chauffeur. De chauffeur zal ons gedurende de komende
tien dagen van hot naar her rijden. Samen wachten we op de komst
van Alwies en Fons uit Nederland. Het laatste deel van mijn reis
zullen we met zijn drieën door Sri Lanka reizen. Eerst gaan we naar
foto 156 Selfie van Anthony,
Fons, Alwies en Arent

Point Pedro, helemaal in het noorden van Sri Lanka. Anthony heeft
daar een huis, samen met zijn familie.

Onderweg valt me op dat de weg mooi geasfalteerd is met zelfs
een middenstreep. Aan weerzijden van de weg staan afwisselend
Engels aandoende huizen en mooi in cultuur gebrachte
landschappen. Het huis ligt in een leuk vissersdorpje waar in het

foto 157 het uiterste noorden van
Sri Lanka
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water de vissersbootjes voor anker liggen. Het is regentijd maar het weer is prachtig. Ook in
deze auto is geen airco.
Als we na een rit van 7,5 uur in het huis in Point Pedro arriveren, zitten de
mensen met spanning op ons te wachten. Het huis is ooit met de hulp
Hans, een broer van Alwies gebouwd. De familie is ontzettend aardig en
serveert ons een uitgebreide maaltijd. De rest van de dag nemen we de
tijd om “ons huis” in te richten en ons lekker te ontspannen. Even later ga
ik met Fons pootje baden in de zee. Het water is gewoon warm. Alwies is
foto 158 een warm
welkom van de familie

moe van de reis en gaat op bed liggen. Voor het eerst deze reis heb ik
een vakantiegevoel.

Zaterdag 20 oktober 2018
We zijn heel vroeg opgestaan en zijn op weg naar Puliyankulam. Daar gaan we het kerkje
opdragen waar GNFM aan heeft bijgedragen. De pastor in dit nieuwe kerkje heeft ongeveer
70 gelovigen. De kerk zelf is een mooi gebouwtje.

foto 159, 160 en 161 ontvangst en dienst in het kerkje in Puliyankulam

Weer pech onderweg
Nadat het kerkje is opgedragen beginnen we aan de terugreis. Opeens
begint de auto te sissen. Ergens zit een lek in het koelsysteem. Na het
bijvullen van de radiator kunnen we steeds 10 min rijden. In de garage
blijkt dat het niet zo eenvoudig is om de auto te repareren. Er moeten
onderdelen uit Colombo worden gehaald. We laten de auto staan.
Anthony bestelt een andere auto we besluiten dat we niet eerst terug
naar Point Pedro gaan, maar naar de pastor van de kerk waar we morgen
foto 162 de zoveelste
garage deze reis

moeten zijn. Hij woont langs de route.

Genezingsdienst
Aan het begin van de avond is er een genezingsdienst. Dat is de gave van Anthony. Hij
formuleert zijn gave heel simpel: “Gratis gekregen, gratis gegeven”. Zowel in Nederland als in
Sri Lanka is dit wat hij doet. Bidden voor genezing. Na de dienst willen veel mensen dat we
voor hen bidden. Het is goed dat we met zijn vieren zijn.

8

Zondag 21 oktober 2018
Vandaag zijn we in Kilinochchi. De dienst begint met
een doopdienst, 7 mensen worden gedoopt.
Daarna is de eredienst. Alwies, Fons en ik stellen ons in
elke dienst voor. Soms met een paar woorden, soms
met een halve preek. Anthony vertaald onze woorden
in het Tamil. Na de dienst bidden we voor iedereen
persoonlijk.
foto 163 en 164 doopdienst in de kerk van Mutu

De auto is inmiddels gerepareerd en de chauffeur komt met de auto naar Kilinochchi. De
huurauto wordt weggestuurd. We rijden terug naar Point Pedro, via een iets andere route
dan de eerste keer, een deel van de weg is erg zwaar vanwege de kuilen en hobbels.
Evangeliseren en genezen gaan hand in hand
Om vier uur gaan we naar een evangelisatie bijeenkomst gecombineerd
met een genezingsdienst vlak bij Point Pedro.

foto 165, 166 en 167 evangelisatie- en genezingsdienst Point Pedro

De bijeenkomst is een groot succes. 16 mensen komen tot bekering. Veel mensen komen
voor de genezingsdienst van Anthony en bij een aantal mensen heb ik de genezing gezien.
Twee vrouwen kunnen niet horen, nadat Anthony voor ze heeft gebeden hebben ze hun
gehoor weer terug. Een meisje heeft verkrampte spieren en kan bijna niet bewegen. Door het
gebed komen de spieren weer los.
Maandag 22 oktober 2018
Het is vandaag een familie en kennissendag. We beginnen bij de familie van Anthony. Deze
familie heeft jaren in India gewoond en zijn een poosje geleden teruggekeerd naar Sri Lanka.
Voormalig hindoe priester
De man was in India Hindoe priester geweest, maar is nu bekeerd tot het christendom. Voor
bekeerde Hindoepriesters is er in India geen plaats. De mensen zijn al heel intolerant tegen
“gewone” christenen, maar een bekeerde Hindoe priester is voor hen een gotspe. In Sri Lanka
zijn ze wel veilig. De familie is heel arm omdat de man geen werk heeft. Ze moeten leven van
wat de grond opbrengt. Anthony vraagt ons om te bidden voor de moeder van 96. De
buurvrouw van Anthony is 80 jaar en is de oudste zus van zijn moeder. Anthony vraagt ons
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om ook voor haar te bidden. Deze tante is 2 jaar geleden genezen van darmkanker.
In de katholieke kerk in Point Pedro vindt een huwelijk plaats van een kennis van Anthony. Uit
beleefdheid wil Anthony samen met ons een bezoek brengen en de mensen begroeten.
Op maat gemaakt
‘s Middags gaan we naar een kleermaker. Alwies wil een paar
overhemden laten maken. De overhemden zijn zo goedkoop dat ik er
ook twee laat maken. Voor 3000 LKR (= 15 euro) heb je twee op maat
gemaakte overhemden. Ik voel me in opperbeste vakantiestemming na
een heftige reis van 6 weken door India en Nepal.
foto 168 de kleermaker

Dinsdag 23 oktober 2018
Vandaag bezoeken we de vis- en dagmarkt. De
markten zijn zeer kleur- en geurrijk. De vele
kruiden en geurige bladeren overheersen op een
prettige manier.
Op de vismarkt zijn alle soorten zeevis te
foto 169 en 170 de vis- en
dagmarkt

verkrijgen. Wat me opvalt, is dat de vis relatief
duur is.

Daarna gaan we naar het strand. Aan het water is het een komen en gaan
van mensen, die even uit de auto stappen en een fotootje maken. Wij
zitten op een soort terrasje, waar we cola en water drinken. Alwies oppert
om even pootje te gaan baden. Zo gezegd zo gedaan. Het water voelt
ongekend warm aan. Aan de kust is de zee lichtblauw door de vele
ondiepten. Verderop is de zee diepblauw van kleur. De vissersbootjes
liggen in het geïmproviseerde haventje te wachten om uit te
varen. Alleen de schippers of vissers ontbreken. Op het strand
liggen oneindige rijen vis te drogen. Een hele mooie ervaring.
foto 171 en 172 langs het strand
van Point Pedro

Oudoutorij
Tegen de avond gaan we op weg naar Oudoutoerij om te evangeliseren.
Ik geniet van het licht van de invallende duisternis.
Tsunami
In dit dorpje vielen tijdens de tsunami van 2004 1055 doden. In heel Sri
Lanka overleefden meer dan 38.000 mensen de tsunami niet. Een extra
probleem bij de hulpverlening daarna waren de landmijnen die in de
foto 173 bij het vallen
van de avond

burgeroorlog tussen de regering en de Tamiltijgers op het strand waren
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ingegraven en door de vloedgolf uit het zand gespoeld werden. De mensen zijn heel erg
verrast door onze komst. We zijn de eerste blanke evangelisten die daar komen.
De evangelisatiedienst wordt net als zondagavond gehouden op het strand. Met behulp van
palen en golfplaten is een soort tent gebouwd. Vanavond komen minder mensen dan
afgelopen zondag, maar de mensen die er zijn, worden aangeraakt door het Woord. Ook nu
komen veel mensen tot bekering. De genezingsdienst die volgt is geweldig. Veel mensen
voelen de genezende kracht.

foto 174, 175 en 176 evangelisatiebijeenkomst Oudoutoerij

Woensdag 24 oktober 2018
Het regent behoorlijk hard. Fons en Anthony zijn de op maat gemaakte overhemden gaan
halen in het stadje. Ik zit samen met Alwies in het bovenhuis van Anthony.
Openlucht bijeenkomst
Ondanks de regen hebben we ’s avonds een opwekkingsdienst in de open lucht. Het is
broeierig warm. De bijeenkomst is niet druk bezocht. Wel zie ik veel nieuwe mensen. Voor
alle mensen hebben we gebeden. Wie er die avond ook is, is de kleermaker. Hij vraagt voor
gebed voor zijn huwelijk, hij mag zijn vrouw niet (meer) aanraken. We hebben heel krachtig,
lang en intens gebeden voor het huwelijk van de kleermaker. Ik begrijp van Anthony dat door
het gebed het huwelijk weer beter is en dat door dit wonder hij en zijn
vrouw bekeert zijn.

foto 177, 178 en 179 opwekkingsdienst in de open lucht

Donderdag 25 oktober 2018
Vandaag is een reisdag, de reis naar Matala verloopt voorspoedig ondanks de hevige regen.
Naarmate we Matala naderen zie ik het landschap veranderen. Van een vlak landschap naar
een glooiend tot bergachtig landschap. Het zuiden van Sri Lanka is duidelijk rijker dan het
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noorden. Dat is te zien aan de wegen, de huizen en de mate waarin de dingen verzorgd zijn.
na zeven uur rijden komen we aan in het huis waar we slapen.
Lang leve Amerikaanse invloeden
Anthony heeft het huis gehuurd voor de resterende tijd dat we in
Sri Lanka zijn. Het huis is een ruime Amerikaans aandoende
bovenwoning. Het heeft ruime kamers en twee badkamers, waarvan
1 badkamer in Europese stijl. Dat wil zeggen: met een luxe toilet, 2
porseleinen kommen, die als wastafel fungeren en een moderne
douchecabine met stoom en stralen in de achterwand. De mensen
van de kerk verzorgen voor ons het eten. Dat komen ze in ons huis

foto 180 op het terras van het
huis in Matala

koken.
Vrijdag 26 oktober 2018
’s Middags gaan we evangeliseren. Eerst wilde Anthony een bijeenkomst
organiseren in een ruimte bij een andere kerk, maar pastor was bang dat
Anthony de gelovigen van de kerk mee zou nemen naar zijn kerk.
Dus nu houden we de evangelisatiedienst in de kerk waar Anthony mee
samen werkt en waar we zondag ook naar toe gaan. De kerk is gebouwd
door Koreanen en is moeilijk bereikbaar. De asfaltweg gaat over in een
foto 181 aankondiging
evangelisatie Matala

modderweg en met de auto kunnen we op enig moment niet meer
verder. Gelukkig staat daar een tuktuk voor ons klaar, waarmee we het

laatste stuk van het pad afleggen. De kerk is een soort tegen de berg aangebouwd, en
bereikbaar via in de berg uitgehouwen treden. Heel idyllisch en heel onpraktisch. De
bijeenkomst is niet heel druk bezocht. De regen speelt hier in natuurlijk ook een rol. De
mensen die er zijn, zijn blij dat we voor ze bidden. De pastor is erg bemoedigd door ons
bezoek en ziet dit als een zegen.

foto 182, 183 en 184 gebed, zegen en heel veel regen

In het huisje hebben we ’s avonds met elkaar veel plezier en gaan we de discussie niet uit de
weg. Anthony is de bemiddelaar en zoekt steeds het compromis. Een mooie eigenschap.
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Zaterdag 27 oktober 2018
‘s Morgens onder de douche ontdek ik allerlei puistjes. Ik heb geen idee wat het is. Het maakt
me ook niet zoveel uit, ik voel me de hele reis al door de Heer beschermd. Ik hoop alleen dat
als er een uitbraak komt, dat het volgende week dinsdag over is.
Dan ben ik weer thuis. Er zijn hier wel ontzettend veel kleine zwarte
muggen. ‘s Nachts kan ik er bijna niet van slapen.
Voor dat we naar de samenkomst gaan, gaan we eerst naar een
restaurant in de bergen. Het eten is heerlijk. Dan gaan we op weg
foto 185 een lunch hoog in de
bergen

naar de volgende bijeenkomst.

De samenkomst is vlak bij, hoog in de bergen. De natuur is
wonderschoon. Onderweg zien we enorme diepe dalen en
glooiende hellingen met theeplantages zien, peperbomen en hier
en daar een kleine waterval. De bijeenkomst is een goed bezocht.
Veel mensen willen gebed. De mensen zijn hongerig naar het
foto 186 het is hier ongelooflijk mooi!

woord.
Zondag 28 oktober 2018

Vandaag is de laatste dag. We rijden om half acht in de ochtend naar het
huis van een gelovige om in de tuin een doopdienst te houden.
Vervolgens gaan we naar de kerk die Anthony al 20 jaar steunt. Er zijn
vandaag weinig mensen. Dat ben ik niet echt gewend voor de zondag en
zeker niet bij een doopdienst. We hebben na de dienst voor iedereen
gebeden. Twee mensen konden na gebed weer horen.
foto 187 doopdienst in de tuin

Na de dienst gaan we naar het huis van de pastor en hebben daar gegeten. De pastor woont
iets verderop in de bergen en heeft op het stukje grond bij zijn huis drie woninkjes gebouwd
voor zijn getrouwde kinderen. We hebben alle families en huizen gezegend. Het was een
lange dag. We zijn om half acht vertrokken en om drie uur teruggekeerd.

foto 188, 189 en 190 de laatste bijeenkomst in Sri Lanka met Anthony, Alwies, Fons en Arent

Maandag 29 oktober 2018
het is vijf uur reizen van Matela naar Colombo. In “the Coconut lodge”, een plaatselijke
eettent, hebben we lekker gegeten. Dat koste eigenlijk heel weinig geld. Dat had ik in een
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toeristen badplaats als Colombo niet verwacht. Om drie uur is het tijd voor Alwies en Fons
om in te checken bij hun vliegmaatschappij. Alwies en Fons hebben een andere vlucht dan ik,
ik moet nog drie uur wachten met inchecken voor mijn vlucht naar Mumbai. Mijn vliegtuig
vertrekt pas om 21.00 uur. Om 6 uur ga ik naar de incheckbalie en Anthony gaat terug naar
Point Pedro. Als ik rond half acht in de vertrekhal zit te wachten, zie ik plotseling Alwies en
Fons voorbij lopen. Ze hadden al een uur in de lucht moeten zijn! Het vliegtuig, waar ze al in
zaten, had motor pech en Fons en Alwies moesten eruit. De koffers zijn opgehaald en
opnieuw ingecheckt op een andere vlucht. Gelukkig is de overstaptijd in Abu Dhabi lang
genoeg.
Mijn terugreis is zonder problemen verlopen. Het vliegtuig is half leeg en ik heb vier lege
stoelen tot mijn beschikking. Ik heb voor het eerst tijdens een nachtvlucht kunnen slapen. ’s
Morgens om 8 uur staat Marian op me te wachten met een trui en een dikke jas. We hebben
samen ontbeten en zijn we heel gelukkig dat we weer bij elkaar zijn.
Arent
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