
 

Richard Ghale en zijn moeder voor het eerste bezoek aan het 
ziekenhuis. Er zijn meerdere operaties nodig, de tweede wordt 
binnenkort uitgevoerd. 

Beste Good News Vrienden 

Voor U ligt de allereerste nieuwsbrief van 2019.  

De reis die Arent Jongman samen met pastor 

Peter heeft gemaakt ligt alweer een poosje 

achter ons. Zijn ervaringen heeft hij met u 

gedeeld in de wekelijkse verslagen, terug te 

vinden op: www.goodnewsfriend.nl. Boeiend 

om te lezen en herlezen. Tijdens de reis zijn alle 

projecten die door GNFM ondersteund worden 

bezocht. En de mensen in India, Nepal en Sri 

Lanka bemoedigd.  

2019 wordt voor India een spannend jaar met 

de verkiezingen dit voorjaar. De 

Christenvervolging neemt onder de huidige 

president Modi nog steeds toe en India staat 

inmiddels op nummer 10 van de lijst van Open 

Doors. 

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. In de loop van de jaren is het werkgebied 

uitgebreid met Nepal, Bhutan en Sri Lanka. 

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 danken u voor 

 De gebeden voor alle Christenen in India, 

Nepal en Sri Lanka, ook zij die verborgen 

zijn; 

 Uw hulp voor het family care programma 

in de slums van India en Nepal, het anti-

human-trafficking programma, pastor care 

programma en het Anaikatty project; 

 Uw support voor de medical camp en de 

nazorg in Nepal.  

Good News Friend Ministries 

 

Park Hoornwijck 23 

2289 CZ Rijswijk 

E-mail: info@goodnewsfriend.nl 

 

Bankrekening NL 47ABNA 0453867952 
Kamer van Koophandel nr. 41160359 
ANBI: RSIN-nummer: 806115324 
  

  

De jongens in Anaikatty krijgen les in hoe ze de verschillende 
gereedschappen moeten gebruiken.  
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Glory en haar man George die al 18 jaar voor de dames in het 

Dorcas old age home zorgen.  

Weduwenhuis  

Dankbaarheid overheerst. Op dit moment zijn 

er 17 bewoonsters in het Dorcas old age home. 

Recent zijn er 3 nieuwe vrouwen bijgekomen. 

17 februari is in de kerk van pastor Peter een 12 

uur durende gebedsdienst gehouden voor de 

verkiezing die in mei gehouden zal worden. 

Sommigen van de dames waren daarbij. Of de 

nieuwe president een goede leider mag zijn, 

ook voor de Christenen in India is hun oprecht 

gebed. Laten wij daar bij aansluiten. Een van de 

dames die erbij gekomen is, is pas 36 jaar en 

heeft haar moeder tot haar overlijden verzorgd. 

Zij had geen familie die zich over haar wilde 

ontfermen en is in het weduwenhuis 

opgenomen. Ze is blij onder Christenen te zijn 

en vindt het fijn om de oudere dames te helpen. 

De andere twee dames zijn ver in de 70. Met 

kerst hebben ze een prachtige sarong gehad. Zij 

bidden altijd voor ons, bidt u mee voor hen?  

Discipeltraining in Pandarak 

Na de discipeltraining in Pandarak, werd Arent 

zeer onaangenaam getroffen, en wij met hem, 

door de dood van twee voorgangers die daar de 

training hadden gevolgd. Een brute overval 

werd deze mannen fataal. Hun enige misdaad: 

geloven in de God van Abraham, Izaäk en 

  Jacob. Bidt voor de voorgangers in India, dat ze 

mogen volharden in geloof en vertrouwen, 

wetende dat God altijd bij hen is. Hoe de weg 

die ze gaan ook moge zijn. 

Arivoli Nagar Tuition Centre 

Eind 2018 is een geheel nieuw project in de 

sloppenwijken van start gegaan, naast het 

Family care programma waarbij gezinnen 

maandelijks voedselpakketten krijgen is er nu 

ook naschoolse opvang voor de kinderen. Een 

geweldige vrouw heeft spontaan haar huis 

beschikbaar gesteld. Na school komen de 

kinderen daar samen. Naast een warme 

maaltijd krijgen ze studiebegeleiding en Bijbel 

les. Normen en waarden leren ze spelenderwijs. 

Deze aandacht verlicht hun situatie, die veelal 

uitzichtloos is. Dankbaar dat dit project van 

start is gegaan vragen we ook hier gebed voor. 

 “Het werk van jouw handen, de 

liefde in je ogen, in alles wat je 

elke dag weer voor hen doet. Door 

God gegeven.” 

 

Anaikatty Rural Community College 

De resultaten zijn geweldig! Dankzij het ARCC 

project hebben 8 vrouwen die nog nooit 

gewerkt hadden nu een baan gevonden en 

kunnen met hun eigen verdiende geld voor hun 

gezin zorgen. De scholing vindt plaats in de 

gehuchten zelf. 

 

  

 
Arivoli Nagar Tuition Centre: huiswerk maken en een “snack” eten. 

De mensen worden voor allerlei beroepen 

getraind: catering, kleding maken, 

schoonheidsspecialisten, ICT-ers, etc. 

Geïnteresseerden verwijs ik graag door naar de 

GNFM-site waar meer te vinden is over dit 

project. De mensen zijn zeer dankbaar voor de 

hulp die ze krijgen uit Nederland en ze zijn 

trots op de behaalde resultaten.  

Tipling, Dhading, Nepal  

Tijdens de medical camp in 2018 hadden 20 

mensen meer zorg nodig dan op dat moment 

gegeven kon worden. 8 van deze mensen zijn in 

de afgelopen maanden naar Kathmandu 

gegaan. Damai en Dhan Maya zijn helemaal 

genezen. Nikesh, Prakash en Chedalal krijgen 

nog steeds medicatie. Be Rani is helaas blind 

geworden van de diabetes. Baby Richard krijgt 

nog een tweede operatie aan zijn oor. Aron is 

van de intensive care af. 

In Tipling is het ontbreken van fatsoenlijke 

toiletten misschien wel het meest trieste wat 

tijdens de reis naar boven is gekomen. Groot is 

dan ook onze vreugde dat de bazaarcommissie 

in Delft zich hiervoor wil inzetten. De vreugde 

van de mensen is nog groter! En ze vinden het 

geen punt om nog even te wachten tot de 

bazaar dit najaar is geweest.  

 
 


