
 

Brand in de Jesus Heals church in Kovilur, Karikudy, Tamil Nadu. 

Beste Good News Vrienden 

Voor U ligt de vijftigste nieuwsbrief van 

GNFM. Een feestje waard, ware het niet dat de 

situatie voor de christenen in India met de dag 

verslechterd!  

De spanningen in India zijn hoog opgelopen nu 

de Bharatiya Janata Party (BJP) 303 zetels heeft 

gewonnen. Daarmee heeft de huidige president 

Narendra Modi een absolute meerderheid en 

zullen zijn economische en sociale 

hervormingen verder worden doorgezet, 

inclusief zijn plannen om in 2021 alleen nog het 

hindoeïsme als godsdienst toe te staan.  

We bidden dat de Christenvervolging afneemt. 

En we vragen uw financiële steun voor het 

fonds voor India van waaruit we door radicale 

hindoes aangevallen kerkjes kunnen herstellen 

en mishandelde of vermoorde christenen en 

hun families kunnen bijstaan. 

Shalom, 

Het bestuur van Good News Friend Ministries 

  

TVS Nagar 

De oudere zuster van Pastor Peter, sister Joy heeft 

jarenlang een Bijbelcollege voor meisjes geleid in TVS 

Nagar, gesteund door Wereld Wijde Zending. Gezien 

haar leeftijd (70 jaar) heeft sister Joy besloten om te 

stoppen met de Bijbelschool. Zij gaat wonen op de 

compound bij haar broer. Zondags blijft ze preken in 

de eerste kerk die ooit door haar vader Job Ghana 

Prakasam, oprichter van de IPA, is gesticht.  

Dorcas old age home 

Dit jaar zijn er drie nieuwe vrouwen in het 

weduwenhuis bij gekomen: Ambigai, Bhagyam en 

Vijaya. Ze hebben hun draai gevonden in het huis bij 

de andere vrouwen. Deze (19) prachtige vrouwen 

bidden iedere dag voor u en zijn heel dankbaar dat ze, 

dankzij de sponsors van GNFM, niet op straat hoeven 

te leven en om voedsel moeten bedelen. 

Wij danken u voor 

 Uw gebed voor alle mensen in India, Nepal en Sri 

Lanka, voor de allerarmsten onder hen en de 

vervolgde christenen in het bijzonder; 

 Uw giften voor de verschillende projecten en 

noodfondsen van GNFM, waardoor we veel 

mensen blijvend kunnen helpen; 
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Brandstichting en kerkroof in Tamil Nadu.  
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De restanten van kerkje van pastor Jousha Anthony in Koovathoor, 

in de buitenwijken van Chennai, Tamil Nadu.  

Christenvervolging pijnlijk zichtbaar 

De armoede, het kastenstelsel en de polarisatie 

door de overheid en politie voedt de 

wreedheden van de Indiërs tegen de moslims 

en de christenen (2,3% van de bevolking). Vorig 

jaar kwam de vervolging al heel dicht bij; nog 

geen twee uur nadat Arent Jongman de 

bijeenkomst in Pandarak had verlaten werden 

twee pastors vermoord. Eerder dat jaar kregen 

we al meerdere berichten van pastor Peter 

Prakasam over het geweld tegen christenen 

binnen de IPA. Het aantal kerkjes dat in brand 

is gestoken is niet meer te tellen. Het geweld 

gaat ook dit jaar gewoon door. Het maakt de 

mensen bang en je ziet steeds vaker de 

christenen ondergronds gaan.  

In aanloop naar de verkiezingen zijn op zondag 

17 februari rond middennacht een aantal leden 

van de BJP, de partij van de huidige president 

naar het kerkje van pastor Yesudass in Koothur, 

Trichy gekomen, hebben eerst alles van waarde 

meegenomen en daarna de deur van de kerk in 

brand gestoken. Diezelfde ochtend was pastor 

Deva Anbukan in Kulana aan het preken in de 

huisgroep van een van zijn oud-studenten toen 

een aantal leden van dezelfde partij pastor 

Anbukan van bekering beschuldigen. 

 

  Na onderzoek van de politie is de aanklacht 

gelukkig verworpen. Een maand later is in 

Kovilur, Karikudy een kerkje in brand 

gestoken. Alle stoelen, het podium en de 

muziekinstrumenten zijn verbrand. 

De vrouwen van Dorcas Old Age home hebben 

de maanden voor de verkiezingen iedere dag 

gebeden voor goed leiderschap en tegen het 

aanhoudend geweld tegen christenen. Tamil 

Nadu is de enige staat waar de president niet 

(opnieuw) is gekozen.  

En het stopt niet! Begin juni heeft een minister 

van de BJP bekering van Hindoes vergeleken 

met verkrachting. En daarmee heeft deze man 

christenvervolging wederom gelegitimeerd. 

Bid u mee voor het stoppen van de vervolging 

van christenen in India en tegen al het geweld? 

Uw steun hier, geeft de mensen daar, het gevoel 

dat ze niet alleen staan in deze oneerlijke strijd. 

 “Wij willen worden als Hij, elkanders lasten 

dragen wij. Wie is er nederig en klein? Die zal 

bij ons de grootste zijn.” Graham Kendrick  

 

Bijbelcolleges  

Ondanks de vervolging groeit het aantal 

pastors in het veld. In Palayamkottai, Hisar en 

Kathmandu zijn 28 studenten afgestudeerd. De 

studenten hebben in het tweede semester het 

nieuwe testament bestudeerd, zijn over de 

principes van pastorale zorg onderwezen en 

hebben discipeltraining gehad, over de kracht 

van de Heilige Geest geleerd en ervaring met 

leiderschap opgedaan. 

  

 
De 14th batch studenten van de Bijbelschool in Kathmandu met 

hun docenten en diploma!  

Tijdens hun studie brengen de studenten het 

geleerde in de praktijk door bijeenkomsten te 

organiseren zoals genezingsdiensten en speciale 

diensten voor vrouwen en kinderen en 

aanbiddingsdiensten te leiden. Ze worden 

begeleid door de pastors die in de jaren 

daarvoor de Bijbelcollege met goed gevolg 

hebben doorlopen. De studenten worden ook 

getraind om met christenvervolging om te gaan. 

Udulmapet 

De school van sister Margaret heeft recent een 

nieuwe bus aangeschaft. Zij hebben deze zelf 

weten te bekostigen. Chapeau! Uit Nederland 

ontvingen de kinderen een mega grote 

kleurplaat van de kinderen van de 

Bethlehemkerk in Delft. De kleurplaat heeft een 

prominente plek in de hal van de school 

gekregen. Kinderen in Delft, BEDANKT!  

 

De immense kleurplaat van de kinderen uit de gemeente Delft. 

 


