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VERSLAG van het bestuur
Den Haag, juni 2019
Bewogen jaar…
Voor Good News Friend Ministries (GNFM) was 2018 een bewogen jaar. De toename
van het geweld tegen christenen is voor ons, in het relatief veilige Nederland,
onbegrijpelijk. Op sommige momenten is het geweld wel heel dichtbij gekomen. Nog
geen twee uur nadat pastor Peter Prakasam en Arent Jongman de locatie van de
discipeltraining in Pandarak hadden verlaten, zijn twee van de deelnemers aan de
discipelbijeenkomst doodgeschoten. De mannen zijn opgepakt, maar niet vervolgd.
Het beetje hulp dat GNFM via onze contactpersonen heeft kunnen geven is slechts een
druppel op de gloeiende plaat in de arena van de christenvervolging. Maar dankzij de
inzet van de IPA en vooral van pastor Peter Prakasam weten we dat deze hulp bij de
juiste mensen is gekomen. Pastor Peter heeft vele slachtoffers en familieleden
persoonlijk bezocht in het ziekenhuis of aan huis. Hij heeft samen met hen gebeden. En
met uw giften hebben we op het financiële vlak kunnen helpen door mee te betalen aan
ziekenhuiskosten, schade aan huizen en kerken. En met een bijdrage voor de kosten
van levensonderhoud hebben de gezinnen waarvan de kostwinnaar was weggevallen
weer de draad van hun leven kunnen oppakken.
Ook tijdens de mission trip van GNFM hebben pastor Peter en Arent een aantal locaties
bezocht waar eerder dat jaar mensen om hun geloof zijn vermoord. Ze hebben de
mensen gesproken en samen met hen gebeden. De kracht van gebed is groot. Voor de
slachtoffers is het een riem onder het hart dat voor de slachtoffers van dit zinloze geweld
wordt gebeden. Het feit dat ze niet alleen staan in hun strijd en dat mensen uit een
vreemd land voor hen bidden, geeft houvast en bemoediging en geeft hen kracht om
niet ten onder te gaan in deze strijd.
… en projecten met een menselijke maat.
Het anti human trafficking programma is in 2018 van start gegaan. Na gedegen
onderzoek in 2017 hebben we als bestuur van GNFM en in nauw overleg met de
mensen in India de vorm gekozen die past bij een christelijke organisatie als de onze. Er
is een samenwerking opgestart met professionele organisaties die de kinderen kunnen
opvangen als ze gered worden uit de prostitutie of andere vormen van slavernij en die
ook voor vervolging van de daders kunnen zorgen. Maar de focus van het AHT project
van GNFM ligt vooral aan de voorkant. Door middel van voorlichting en presentaties in
kerken, scholen en op straat worden de mensen bewust gemaakt van de gevolgen van
mensenhandel. En dat deze vorm van uitbuiting gedijd als mensen weg blijven kijken en
niet opkomen voor de vaak jonge slachtoffers van deze wereldse praktijken. Armoede
en onkunde is de oorzaak dat er nog steeds kinderen uit de berggebieden van Nepal
worden verkocht. En vervolgens terecht komen in de mijnen of in de bordelen in Noord
India.
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Het family care programma in India is uitgebreid. Naast het slum care programma,
waarin gezinnen geholpen worden in hun levensonderhoud, zodat de moeder bij de
kinderen kan blijven, is in 2018 iets vergelijkbaars opgezet voor de gezinnen van de
pastors die werken in de slums. Zeker in India geldt dat een pastor net zo arm of rijk is
als zijn congregatie. In de praktijk betekent dat dat ook de pastors en hun gezinnen die
in de slums werken, moeten leven van minder dan 2 dollar per dag. Van een geheel
andere opzet is het Arivoli Nagar Tuition Centre, dat ook in 2018 van start is gegaan. In
dit centrum worden de kinderen na schooltijd opgevangen. De kinderen krijgen
huiswerkbegeleiding, een “snack” zoals ze dat in India noemen, elementaire opvoeding
op basis van de Bijbel en voordat ze om acht uur ’s avonds naar huis gaan een warme
maaltijd.
In het grensgebied van Tamil Nadu en Kerala is het Anaikatty Rural Community College
(ARCC) van start gegaan. Dit project was al twee keer eerder gestart, maar door
onvoldoende financiële steun mislukt. Naast GNFM dragen een aantal rijke mensen uit
India en een zendingsechtpaar uit België bij aan dit project. Een vak leren om je familie
te kunnen onderhouden, dat is het doel van het ARCC project. Met een mobiel
opleidingscentrum worden de oorspronkelijke bewoners (de heuvelstammen) in hoog
tempo geschoold. Ze worden opgeleid in computers bedienen, kleding maken, catering
verzorgen, mobieltjes repareren en vakken als schoonheidsspecialiste of elektricien.
Daarnaast worden net als op de zondagsschool de eerste beginselen van de Bijbel
verteld aan de hand van verhalen.
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 Sri Lanka (2017). 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 eerste levensbehoeften voor een veilige omgeving zoals
huisvesting, hygiëne, verzorging van ouderen en kinderen, onderwijs,
basisgezondheidszorg. Verlenen van geestelijke steun door het verkondigen van het
evangelie door discipeltraining, het opleiden van voorgangers via bijbelscholen, bijdrage
in de bouw van kerkjes en bijdrage in het levensonderhoud van pastors in moeilijke
omstandigheden. Bij voorkeur op incidentele basis, afhankelijk van de nood op dat
moment.
Strategie
De stichting helpt de allerarmsten. Vanuit Nederland ondersteunen we de mensen in
India, Nepal, Bhutan en Sri Lanka via lokale organisaties. In deze landen ontbreken
fundamentele mensenrechten zoals recht op vrijheid van religie en gelijke rechten voor
vrouwen en kinderen. De projecten van GNFM zijn gericht op 9
van de 17 ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties,
waaronder: 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
SDG doelen
mogelijk in de vorm van gerichte hulp via projecten.
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Wat hebben we bereikt in 2018

Bestrijden van de armoede
Armoede staat bovenaan de lijst van duurzame
ontwikkelingsdoelen voor fundamentele mensenrechten. De
belangrijkste oorzaak van het ontbreken hiervan is terug te
brengen naar de grote verschillen tussen arm en rijk. Door de
toenemende economische ongelijkheid komt ook de sociale
stabiliteit in gevaar en raakt de samenleving ontwricht.
Christenvervolging is daar een uiting van. En ondanks alle goede
bedoelingen, inspanningen van grote organisaties en
wereldleiders ten spijt is de kloof tussen rijk en arm de afgelopen jaren alleen nog maar
groter geworden. Op dit moment bezitten de acht rijkste mensen op aarde evenveel
vermogen als de 3,6 miljard armste mensen. Eén op de tien mensen moet rondkomen
met minder dan twee dollar per dag. Deze toenemende ongelijkheid dreigt onze
samenlevingen uit elkaar te trekken. Het laat mensen leven in angst in plaats van hoop.
Ca. 23% van de gezinnen in India, Nepal, Bhutan en Sri Lanka leven van minder dan
$1,90 per dag. Armoede is meer dan alleen het gebrek aan inkomen of toegang tot
middelen van bestaan. Armoede is ook minder mogelijkheden voor onderwijs, sociale
discriminatie en de onmogelijkheid om invloed te hebben op het eigen bestaan.
- Slum care programma
Slum care

€13.500

In India leven meer dan 120 miljoen mensen in
erbarmelijke omstandigheden en dat aantal groeit nog
steeds. Om de armoede in de dorpen te ontvluchten
trekken de mensen naar de grote stad. Waar het zeker
niet beter is. De feiten zijn schokkend en maakt dat we
als GNFM de komende jaren nog veel meer gezinnen
en kinderen 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
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meer dan 2000 slums waar 3,4 miljoen mensen onder erbarmelijke omstandigheden
leven door gebrek aan voedsel, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en
electrischiteit. Gemiddeld bestaat een gezin uit 5 mensen. En ligt het inkomen rond de
3,000 INR (€37,50) per maand.
Het slum care programma geeft de gezinnen in de slums de gelegenheid om een
bestaan op te bouwen en bestaat uit drie verschillende vormen van hulp: het family care
programma, het pastor care programma en het Arivoli Nagar tuition centre. Met het
family care programma kunnen de moeders thuis blijven om de eerste twee – drie jaar
voor hun kinderen te zorgen. Om van het weinige geld dat de mensen verdienen rond te
komen moeten de moeders normaalgesproken direct na de bevalling weer aan het werk.
Het slum care programma is vergelijkbaar met de Nederlandse voedselbank. De
voedselpakketten voorzien in de basis behoeften voor één maand voor één gezin. Rijst,
meel, bonen, linzen, olie, zeep en verschillende kruiden, kruiden voor sambar, voor
verschillende curries en voor dahl. Zo mogelijk wordt ook geholpen met kleding of
schoolspullen voor de iets oudere kinderen. In het pastor care programma wordt
vergelijkbare hulp 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
Pereye Thambi is een van de kinderen die naar de
kinderen, maar het hele gezin
naschoolse opvang in Arivoli Nagar gaat. Hij zat in
geholpen.
Nieuw is het Arivoli Nagar Tuition
Centre. In dit centrum worden de
kinderen na schooltijd opgevangen. Ze
krijgen huiswerkbegeleiding, een
“snack” zoals ze dat in India noemen,
elementaire opvoeding op basis van
de Bijbel en voordat ze om acht uur ’s
avonds naar huis gaan een warme
maaltijd.

klas 9 toen hij voor het eerst naar het centrum kwam.
Pereye was nog erg speels en had dat jaar alleen
maar slechte cijfers gehaald. In India moeten de
kinderen ieder jaar een toets doen om naar het
volgend schooljaar te mogen. Tot zijn grote
verrassing slaagde Pereye voor de toets en gaat hij
nu naar klas 10. Dit heeft hem een enorme stimulans
gegeven en in plaats van voortijdig met school te
stoppen vindt hij studeren nu leuk en komt hij graag
naar de huiswerkbegeleiding. Dit is niet onopgemerkt
gebleven in de buurt en meer ouders hebben hun
kinderen aangemeld voor het leercentrum.

Ook in Kathmandu, Nepal is het slum
care programma opgezet. Hiervoor is
een samenwerking aangegaan met
“Gospel for Nepal” van pastor Mathieu. Na een intensieve voorbereiding bij de IPA in
India, waarbij alle ins en outs van het opzetten en draaien van een slum care
programma is geleerd, zijn pastor Mathieu en Deepak in de slums aan de slag gegaan.
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 begrepen er niets van en zijn heel boos geworden. Zij zijn immers ook arm.
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 dat bestemd was
voor de voedselpakketten voor 25 gezinnen aan veel meer gezinnen gegeven.
Waardoor iedereen eigenlijk niet genoeg had om van te leven. Waardoor die gezinnen
geen kans hebben gehad om op gestructureerde manier hun leven weer op de rails te
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zetten met behulp van het slum care programma. Met pijn in ons hart hebben we het
programma moeten beëindigen.
In 2018 hebben we ca. honderd gezinnen geholpen met een voedselpakket en aan 25
kinderen naschoolse opvang geboden. Voor ₹ 1.000,00 (€13,50) per maand kunt u al
een kind of gezin helpen.
- Onderwijs
In 2018 heeft de Bethel school in Udulmapet
ondersteuning gekregen. Daarvan worden de
€1.525
leerkrachten betaald, zodat ook de kinderen wiens de
ouders nauwelijks geld hebben toch goed onderwijs
kunnen volgen. Ongeveer een kwart van de ouders van
de Bethel school in Udulmapet kan het lesgeld niet of
slechts gedeeltelijk betalen. De school staat goed
aangeschreven en de uitwisseling van tekeningen met de
kinderen van de Protestantse gemeente in Delft wordt
zeer op prijs gesteld. De band met Nederland geeft de
school internationale allure. Het schoolprogramma is,
vergeleken met andere Indiase scholen zeer uitgebreid: de kinderen leren drie talen:
Tamil, Hindi en Engels. Verder leert ieder kind minstens één muziekinstrument spelen
en is er een schoolband voor evenementen. Ook krijgen de kinderen zang- en
dramalessen. En dat allemaal naast de “gewone” lessen zoals rekenen, natuurkunde en
biologie. Om nog meer kinderen te bereiken is sister Margaret op zondag na de dienst
gestart met Bijbelstudie speciaal voor de jeugd. Op deze zondagschool wordt Engels
gesproken en de kinderen die dat nog niet voldoende spreken, krijgen extra Engelse
lessen. De Bijbelstudie en extra lessen worden druk bezocht, de instelling van de
kinderen in India is positief en ze zijn leerbaar. Een maal per maand geeft sister
Margaret een armenmaaltijd aan de mensen van haar kerk.
Udulmapet

- Zorg voor jong en oud
zorg voor jong en oud

In Kovaipudur en in Kathmandu steunen we twee kleine
weeshuizen voor jongens. In het weeshuis in Kovaipudur
zijn het jongens die geen familie meer hebben waar ze
naar toe kunnen gaan. Ook geen ooms of tantes die
voor ze zouden kunnen zorgen. Het weeshuis staat op
het terrein van pastor Peter, op de binnenplaats van het
jongensweeshuis wordt op grote vuren het eten gekookt
voor de armenmaaltijd die een maal per maand
uitgedeeld wordt na de dienst.

€10.255

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 in totaal.
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In Kovaipudur ondersteunen we de vrouwen in het Old Age Home met alle basiszorg
voor een goede leefomgeving, kleding, medicijnen en dagbesteding. Het huis is ooit ver
buiten de stad gebouwd en wordt nu omsloten door een luxe villawijk. In 2017 is groot
onderhoud gepleegd aan het gebouw. Muren zijn opnieuw gepleisterd en waar nodig
voorzien van tegelwerk, het loodgieterswerk is opnieuw gedaan, de daken zijn
vernieuwd en alles is geschilderd. De vraag is hoe lang het weduwenhuis nog open kan
blijven. De bewoners van de omliggende villa’s vinden dat het weduwenhuis niet past in
hun buurt. Bij de laatste controle van de overheid heeft de inspecteur gezegd dat er dag
en nacht een zuster en een dokter ter beschikking moeten staan van het weduwenhuis.
Ook moeten de toiletten buiten
geplaatst worden. Dit laatste is een
groot probleem, omdat alleen op de
Ruth amma (72) is teruggegaan naar haar
binnenplaats voor het huis ruimte is
familie. Haar schoonzoon, die nooit voor haar
voor de toiletten, maar aan de
heeft willen zorgen, vond dat Ruth voor haar
voorkant van een huis mogen van de
kleindochter moest zorgen, nadat zijn vrouw, de
wet geen toiletten zijn. Besloten is
dochter van Ruth was overleden. Ruth amma
om eerst de volgende inspectie af te
was liever in het weduwenhuis gebleven, maar
wachten. Vlak tegen kerst is de
de druk van de familie was heel groot. Glory
waterpomp stuk gegaan. Daardoor
maakt zich grote zorgen omdat de familie niet wil
hebben de weduwen 10 dagen
dat Ruth nog contact heeft, omdat het een
zonder water gezeten. Gelukkig kon
christelijk weduwenhuis is.
de pomp nog gerepareerd worden.
Op dit moment wonen er 16 vrouwen
tussen 62 en 81 jaar. Ook is er een
jonge weduwe van 34 jaar opgenomen. Zij is heel blij met de opvang en helpt Glory met
haar oudere lotgenoten. Voor ₹ 2.500,00 (€32,50) per maand kunt u een weduwe of
wees helpen.
- 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. Op basis van het
€3.050
voorbereidend onderzoek in 2017 is het anti human
trafficking programma in 2018 van start gegaan. Als
bestuur van GNFM en in nauw overleg met de mensen
in India hebben we de vorm gekozen die past bij een
christelijke organisatie als de onze: het bewustzijn van
de bevolking vergroten en het onderwerp bespreekbaar
maken. De focus van het AHT project ligt daarmee
vooral aan de voorkant. Door middel van voorlichting en presentaties in kerken, scholen
en op straat worden de mensen bewust gemaakt van de gevolgen van kinder- en
vrouwenhandel. En dat de samenleving niet weg mag kijken van deze vorm van
uitbuiting van de vaak jonge slachtoffers van deze wereldse praktijken. De laatste twee
vormen van hulp (redding tijdens de reis of opvang en rehabilitatie achteraf) hebben
meer tijd nodig en kan alleen plaatsvinden in samenwerking met reeds bestaande,
actieve en succesvolle NGO’s ter plaatse.
Anti Human Trafficking
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Pastor Peter heeft twee jonge mensen uit zijn gemeente, broeder Kamal Raj en broeder
Ravi Prakash, opgeleid om in Nepal het awareness programma op te zetten. In april
2018 zijn zij met het programma begonnen. Ze bezoeken scholen en kerken en nodigen
de hele gemeenschap uit voor deze bijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten laten ze
video’s zien, spreken ze met de mensen en vertellen wat er gebeurd op het gebied van
human trafficing. Ze verwijzen naar de Bijbel, wat de Bijbel zegt over (wees)kinderen en
wat de Bijbel zegt over de gemeente als één familie voor elkaar moet zorgen. Het accent
in hun verhaal ligt op sociale samenhorigheid. Elkaar helpen, er zijn voor elkaar. Iemand
die arm is en op het punt staat om zijn kinderen te verkopen kun je helpen door samen
de problemen op te lossen. De overheid en politie doen niets.
In de 10 bijeenkomsten hebben ze meer dan 1000 mensen bereikt. In 2019 zullen lokale
leiders in West Bengalen, Sikkim en Nepal worden getraind in het AHT programma, en
zal het programma voortgezet worden.
Anaikatty Rural Community College
Anaikatty ligt in het berggebied op de grens tussen
Tamil Nadu en Keralla, vrij afgezonderd van de
bewoonde wereld. Hier staat het Anaikatty Rural
Community College (ARCC), waar de
€4.750
oorspronkelijke inwoners van India eenvoudige
handwerkzaamheden kunnen leren. In het
opleidingsgebouw in Anaikatti kunnen de studenten
verschillende cursussen volgen om zo een vak te
leren. Op de computercursus zijn ze erg trots. De
basisopleiding bestaat uit leren omgaan met
boekhoudsoftware (Tally Accounts) en Desktop Publishing (DTP). Hiermee kunnen de
studenten aan de slag in het bedrijfsleven. Ook worden mobiele telefoons gerepareerd.
Eenvoudige reparaties wel te verstaan. Zelfs het schermpje leren ze te vervangen,
waardoor het mobieltje er weer als nieuw uitziet. Voor het vak van kleermaker leren de
studenten ook de modeltekeningen maken, waardoor ze allround zijn. Tijdens de cursus
over elektriciteit leren de studenten om ingewikkelde schakelingen maken. Ook leren ze
de tekeningen lezen van verschillende elektrische schema’s. De opleiding voor catering
leidt op tot een gecertificeerd diploma, waarna je in een hotel kan werken. Bij de
opleiding tot schoonheidsspecialiste krijgen de studenten verschillende vaardigheden
aangeleerd: haar knippen, opmaken, henna prints aanbrengen, huid bleken en nagel
verzorging. De leraren hebben hun eigen lesmateriaal gemaakt en zijn erg gemotiveerd.
Het ziet er professioneel uit.
Anaikatty Rural Community
College

Omdat niet iedereen naar het leercentrum in Anaikatti kan komen, is het Anaikatti Rural
Community College (ARCC) samen met GNFM ook een mobiele opleiding begonnen.
De leerkrachten komen “aan huis” in de dorpjes in de omgeving, zodat ook deze
mensen een kans krijgen om een vak te leren. De trainingen zijn in de avond, na het
werk.
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Christenvervolging in India, Nepal, Bhutan en Sri Lanka
Alle landen waar GNFM werkt staan in de top 50 lijst van
vervolgde christenen van Open Doors1. De christenen in India,
Nepal, Sri Lanka en Bhutan hebben dagelijks te maken met
geweld en onderdrukking. Dit komt vooral door de toename van
religieus nationalisme in deze landen. De vervolging wordt
intenser en gruwelijker. We hebben uit India beeldmateriaal
ontvangen dat we niet met u kunnen en willen delen.
Het aantal christenen dat jaarlijks wordt vervolgd om hun geloof
blijft stijgen. Schattingen lopen op tot één op de negen
christenen, waar het twee jaar geleden nog één op elf was.
India is gestegen van nummer 11 naar nummer 10 op de ranglijst van Open Doors.
Nepal is gedaald van 25 naar 32. Bhutan staat en stond op nummer 33. Sri Lanka is
gezakt van 44 naar 46. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid voor de christenen is in
deze landen nog steeds ver te zoeken.

Open Doors ranglijst christenvervolging in de praktijk

India Nu de huidige president Narendra Modi van Bharatiya Janata Party (BJP) de
verkiezingen met grote meerderheid heeft gewonnen, zullen zijn economische en
sociale hervormingen verder worden doorgezet, inclusief de plannen om in 2021 alleen
nog het hindoeïsme als godsdienst toe te staan. Christenen hebben daarom geen
bestaansrecht en hun omgeving herinnert hen hier dagelijks aan. Radicale hindoes
sluiten christenen buiten,
vallen hen aan en verstoten
hen uit hun dorpen. Radicale
Op dit moment worden wereldwijd elke maand
hindoes vervolgen christenen
gemiddeld
op gewelddadige manieren:
ze vallen huizen van
 345 christenen vermoord vanwege hun geloof;
christenen aan, vernietigen
 105 kerken en christelijke gebouwen verband
christelijke boeken en sturen
of vernield;
bedreigingen via social
 219 christenen zonder proces aangehouden,
media. De hindoebevolking
gearresteerd, veroordeeld en gevangengezet.
wordt hierin indirect gesteund
1

Open Doors: https://www.opendoorsusa.org/2019-world-watch-list-report/
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door lokale overheden die antibekeringswetten in werking hebben gesteld. Bekering tot
het christendom is hierdoor strafbaar.
Acht van de negenentwintig staten in India hebben antibekeringsregelgeving:
 Orissa (1967);
 Madhya Pradesh (1968);
 Arunachal Pradesh (1978);
 Chhattisgarh (2000);
 Gujarat (2003);
 Himachal Pradesh (2006);
 Jharkhand (2017) en
 Uttarakhand (2018).

Status anti-bekeringsregelgeving India

Ook Nepal (2017), Bhutan (grondwet, 2008) en Sri
Lanka (grondwet, 1978) hebben anti-bekering
maatregelen opgenomen in hun wetten.

De nationale overheid moedigt het geweld niet aan, maar met de aankondiging dat in
2021 iedereen hindoe moet zijn, proberen hindoeïstische dorpsgenoten christenen en
moslims op allerlei manieren te doen terugkeren tot het hindoeïsme. Dit gebeurt vooral
in kleine dorpjes, hoewel ook in steden als Delhi en Mumbai en staten zoals Tamil Nadu,
waar de anti-bekeringsregelgeving niet van kracht is, christenen in de gaten worden
gehouden. Wanneer christenen aangifte doen van geweld of wanneer er daadwerkelijk
geweld plaatsvindt, grijpt de politie vaak niet in.
Nepal De invloed van India op Nepal is erg
groot, mede omdat Nepal afhankelijk is van
India voor haar economische verbindingen met
de rest van de wereld. Het christendom in
Nepal is de laatste jaren sterk gegroeid, wat
een bron van zorg is voor radicale hindoes. Zij
willen niets liever dan van Nepal een volledig
hindoeïstisch land maken, net als in India.
Familie, vrienden en buren zetten christenen
vaak onder druk om terug te keren naar hun
oude geloof.

Meerdere pastors in India en Nepal
hebben te maken gehad met geweld.
Verscheidene kerkjes en huizen waar
gelovigen bij elkaar kwamen zijn vernield
of in brand gestoken, Bijbels zijn verbrand,
een drietal gelovigen zijn vermoord, twee
complete families zijn uit hun dorp verjaagd
en een onbekend aantal voorgangers en
gelovigen van de IPA zijn gemolesteerd.

Bhutan Het boeddhisme is het nationale erfgoed van Bhutan. Het christendom wordt
gezien als een buitenlandse invloed en wordt daarom met argwaan bekeken en sterk
afgekeurd. Kerken worden niet officieel erkend. Christelijke samenkomsten gebeuren
daarom in het geheim. Het leven is doordrenkt met het boeddhisme, waardoor een
sterke druk vanuit familie, vrienden en buren is om terug te keren naar het boeddhisme.
Christenen die niet (meer) mee willen doen aan traditionele rites worden tegengewerkt
en buitengesloten. Op het platteland is het een traditie dat boeren samen planten en
oogsten. Christenen worden hiervan uitgesloten. Dorpsgenoten maken het dagelijks
leven van een christen erg zwaar. Veel christenen hebben een probleem bij het vinden
van werk. Ze zijn daarom vaak arm en leven in moeilijke omstandigheden.
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Sri Lanka Ondanks de overheid van Sri Lanka de radicale boeddhistische groeperingen
niet meer openlijk steunt, blijven christenen vervolgd worden door de lokale bevolking.
Lokale boeddhistische monniken, dorpelingen en de politie volgen christenen op de
voet. Op die manier zoeken ze een gelegenheid waarop ze christenen kunnen aanvallen
of beschuldigen van een fout. Ongeacht de (boeddhistisch-, moslim- of hindoe-)
achtergrond ervaren christenen veel tegenstand van hun familieleden en van mensen uit
hun omgeving. Het bezitten van de Bijbel is niet zonder risico. Christenen mogen niet
worden begraven op de publieke begraafplaats en worden verstoten als ze niet mee
doen aan boeddhistische feesten.
- Noodfonds voor vervolgde christenen

Noodfonds vervolgde
christenen

€5.000

2008 was het meest gewelddadige jaar voor
christenen in India. De kranten schreven dagelijks
over het zinloze wreedheden: moord en doodslag,
geweld, intimidatie en in de staten Karnataka en
Odisha. Tien jaar later in 2018 was het trieste
tienjarige jubileum. Een oproep om een eind te
maken aan tien jaar geweld vond plaat op 17 en 20
maart 2018. De christelijke leiders in India hebben
massaal gehoor gegeven aan de oproep te
protesteren tegen het nog steeds voortdurende
geweld tegen christenen.

Ondanks de protesten is 2018 een moeilijk jaar geweest voor de Christenen. Door het
ontbreken van iedere vorm van rechtsbescherming van de christelijke Dalits (ca. 70%
van de gelovigen) zijn ze in feite vogelvrij verklaard en kan de plaatselijke
hindoebevolking ongestraft hun agressie botvieren. GNFM heeft een noodfonds
opgericht, waar uit direct hulp kan worden gegeven aan christenen in nood. Vaak is een
bedrag van Rs. 10000 (€140,00) al voldoende om nieuwe Bijbels te kopen, de kosten
voor het ziekenhuis of de begrafenis te betalen, schade aan huizen en kerkjes te
repareren of voor een periode eten en drinken te kopen. In 2019 is daar eenzelfde
bedrag aan toegevoegd. Het fonds is te klein om kerkjes te herbouwen.
- Word for Woman
Word for Woman
€1.500

Het bereik van Word for Woman is verbreed naar
heel Tamil Nadu (met meer dan 62 miljoen
inwoners). Niet alleen vindt de uitzending plaats via
social media, maar is nu ook wekelijks via de TV te
volgen. Voor de uitzendingen huurt Victoria Raja
studioruimte bij een plaatselijk TV station. De
ruimte is heel primitief en zou in Nederland de
naam studio niet eens zou mogen dragen. Maar
dat maakt het Woord er niet minder om. De
mensen van het TV station zorgen voor de
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opnamen en de editing. De opname wordt dvd gezet en later die week uitgezonden.
Victoria krijgt heel veel respons op haar uitzendingen. Veel vrouwen voelen zich
gesteund door haar preken.
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. Dankzij u konden we Victoria ook dit jaar steunen met €1.500.
Normaalgesproken organiseert Victoria naast de uitzendingen ook vrouwen- en
kinderbijeenkomsten. Door familieomstandigheden en de toegenomen onrust in India
zijn beiden in 2018 niet doorgegaan.
Discipeltrainingen
Pastor Peter zegt dat de tijd dringt en dat er nog veel
mensen van de Heere Jezus verteld moet worden. Peters
visie om overal in India en Nepal discipelshap trainingen
te geven is begonnen met zijn reis in 2015 naar
Nederland. Toen is veel gesproken over de noodzaak
voor discipeltraining. Hier in Nederland en in India en
Nepal. Voor pastor Peter bestaat de kerk uit mensen, uit
gelovigen en niet uit gebouwen. Pastor Peter heeft voor
€11.180
zijn gevoel weinig tijd om al die gelovigen te bereiken en
van hen discipelen maken. In de eerste helft van het jaar
heeft pastor Peter verscheidenen (meerdaagse)
discipeltrainingen gegeven in onder meer Chidambaram
en Pudkottai in Tamil Nadu en in Chandigarh en Gorahpur in Uttar Pradesh en
Panchkala in Haryana. Deze discipeltrainingen heeft pastor Peter samen met pastor
Shadrock en pastor John Peter gedaan.
Daarbij zijn honderden Bijbels uitgedeeld in Hindi en Tamil. Van het discipelboek dat
Peter in 2017 heeft geschreven, zijn al meer dan 5.000 exemplaren gedrukt en
weggegeven. Met behulp van presentaties en de Bijbel worden de pastors en studenten
geleerd wat het is om een discipel te zijn.
discipeltrainingen

Later dit jaar, tijdens de missiontrip in het najaar zijn Arent en pastor Peter met een team
van pastors in steeds wisselende samenstelling door Nepal, India en Sri Lanka
getrokken: Kathmandu, Pandarak, Ramia Mouza, Kolkatta, Hisar, Abohar, Chandigarh,
Ambala, Ludhiana, Nalagarh, Koovathur, Mylekal, Balengoda en Wattala.
De discipeltrainingen worden gegeven aan pastors en (potentiele) leiders van de kerk.
Deze pastors zijn, zoals pastor Peter ze noemt “good pastors”. Wat de pastors goed
maakt is hun bevlogenheid. Ze hebben het vuur van de heilige geest in zich. En ze leven
naar de Bijbel, alleen de kennis van de Bijbel ontbreekt. De pastors hebben weinig
opleiding, maar dat is in het noorden van India niet erg. Het opleidingsniveau bij de
bevolking is laag, velen zijn analfabeet. Vandaar dat pastor Peter eerst uit de Bijbel wil
onderwijzen. Dat moet in het Hindi, dat is de enige taal die deze mensen spreken, naast
het lokale dialect. Tijdens deze (meerdaagse) trainingen zijn meer dan 1000
voorgangers getraind in discipelschap die ieder voor zich ook weer op pad gaan om
discipelen te maken. Tijdens de verschillende diensten zijn doopdiensten gehouden en
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hebben 15 mensen zich bekeerd. Tijdens al deze trainingen en diensten was er voor de
mensen een warme maaltijd, brianni met ei of kip.
De christenvervolging is nooit ver weg geweest deze reis. In Kathmandu was er een
ontmoeting met pastor Sam en zijn vrouw die verjaagd waren uit hun dorp, maar toch
weer terug gingen, in Patna was pastor Johnson gevangen genomen vanwege een
doopdienst, in Pandarak zijn twee pastors doodgeschoten kort na de discipeltraining, in
Ambola zijn er wekelijks dreigingen omdat de lokale bevolking vind dat het kindertehuis
gesloten moet worden, in Ludhania is gebeden voor de gemeenten van een pastor die
een paar maanden daarvoor was vermoord, het bezoek aan de slums kon niet doorgaan
vanwege provocerende uitspraken van een voorganger waardoor iedere blanke
verdacht was. En ook in Koovathur was een pastor gevangen genomen vanwege een
doopdienst.
Evangelisatie en genezingsdiensten in Sri Lanka
In Sri Lanka zijn er vooral evangelisatie en
genezingsdiensten. Dat is de gave van pastor
€4.500
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. De diensten zijn vaak op het
strand in eenvoudige tenten. Na de dienst willen
veel mensen dat we voor hen bidden. In Sri Lanka
zijn in Port Pedro, Puliyamkulam, Kilinochchi,
Oudoutorij en Matala diensten gehouden, soms
meerdere op één dag. In Puliyamkulam heeft GNFM meegeholpen met de bouw van
een kerkje. In Outdoutorij was sinds de tsunami in 2004 geen westerling meer geweest.
Sri Lanka

- Bijbelcollege en -scholen
Bijbel colleges
€16.225

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.
Met de discipeltrainingen worden de pastors
verder bekwaamd in het werk van de Heer.

In het schooljaar 2017-2018 zijn 31 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 zich 36 nieuwe studenten ingeschreven.
In de Bijbel college in Palayamkottai waren het afgelopen jaar de meisjes in ruime
meerderheid. In het eerste jaar zaten 8 meisjes en 3 jongens, in het tweede jaar 9
meisjes en 3 jongen en in het derde jaar 2 meisjes en 2 jongens. Deze laatste vier
studenten zijn in april met heel goede cijfers afgestudeerd. De 24ste “Graduation
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Ceremony” was even indrukwekkend als de vorige keer, tijdens het vijfentwintig jarig
jubileum van de Good News Mission Bible College in 2017. Op 3 september 2018 is
Mrs. Vasthi Rani Rajendran, de moeder van Yochan Rajendran naar de Vader gegaan.
Daarmee is nu aan Yochan de zware taak om de kerk en college in Palayamkottai te
leiden. Voor de studenten zijn twee nieuwe computers aangeschaft. In juni is het
schooljaar 2018-2019 begonnen met 9 nieuwe studenten: 5 meisjes en 4 jongens.
In Hisar zijn het nieuwe schooljaar 10 studenten ingeschreven, de helft van het aantal
van vorig jaar. Iedere vrijdag hebben ze 12 uur vasten en bidden. Een maal per maand
bidden de studenten de hele nacht. Ook houden ze meerdere keren per maand “prayer
rides” om zo andere mensen over de Heer te kunnen vertellen. Tijdens de mission trip
was Hisar één van de locaties waar de tweedaagse discipel training is gegeven. De
syllabus van de school is indrukwekkend, de studenten krijgen in een jaar tijd een grote
hoeveelheid onderwerpen te verwerken en de examens liegen er niet om. 50% van de
oud-studenten heeft een bediening in de vorm van een kerkje of huisgroep maar dat
betekent ook dat 50% iets anders doet. Sinds 2012 zijn 65 mensen opgeleid tot pastor.
Een van hen is er overleden. In 2019 zal een grote alumni bijeenkomst plaats vinden
met de andere 64 pastors.
In Kathmandu draait de bijbelschool op volle toeren. De nieuwe locatie, bij de in 2016
gebouwde kerk van pastor Binod in Lalitpur, Kathmandu komt goed tot zijn recht. Op het
terrein van de kerk stonden verschillende gebouwen, die geschikt zijn gemaakt voor de
studenten als slaapzaal, keuken en badruimte. Alleen een goede bibliotheek ontbreekt
nog. De kerkzaal wordt gebruikt voor de lessen en om te studeren. Op 17 maart 2019
zijn zeven studenten afgestudeerd. Drie jongens en vier meisjes. Zeven jongens hebben
de Bijbelschool niet afgemaakt en zijn voortijdig gestopt, waaronder twee studenten uit
Bhutan.
- Ondersteuning pastors
Ondersteuning pastors in Nepal en
Bhutan

€9.030

Naast het pastor care programma in de slums
in India is er voor de pastors in Nepal en
Bhutan aparte ondersteuning. De pastors
hebben al hun tijd nodig om hun congregatie op
te bouwen. In 2017 hebben een aantal pastors
met steun van GNFM stallen kunnen bouwen
om varkens te houden, waardoor ze, samen
met hun congregatie net iets beter in hun
levensonderhoud kunnen voorzien. De pastors
in Nepal ontvangen €70 per maand. In Bhutan
zijn de kosten voor levensonderhoud veel hoger
en krijgt de pastor €100 per maand.
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- En verder…..
Medical camp
In 2017 is Jyamdi, Kavre een medical camp
gehouden. Dit jaar was Tipling, Dhading aan de
beurt. Beide dorpjes waren door de aardbeving
in 2015 zwaar getroffen. En hebben van GNFM
via de IPA Nepal noodhulp ontvangen.
Voor de aardbeving was het een halve dag
lopen vanaf de weg naar Tipling. Door de
aardbeving zijn een aantal bruggen en wegen
€13.580
verwoest en kost het twee dagen lopen om in
Tipling te komen. Het medical camp heeft een
dag langer geduurd dan gepland omdat na de
aardbeving geen dokter meer in Tipling is
geweest. Bij elkaar zijn ca. 500 mensen geholpen. De problemen waren heel divers. De
kinderen hebben vooral ontstoken wonden en wondjes aan hun benen. Deze worden
dan met jodium en ontsmettingsmiddel ingesmeerd en aan de ouders wordt antibiotica
voor de kinderen meegegeven. Veel oudere mensen hebben maag-, darm- en
longklachten. De longklachten worden deels veroorzaakt door vochtvorming in de
longen vanwege de hoogte en deels doordat de mensen in huis op houtvuurtjes koken
en geen rookafvoer hebben. Daarnaast zijn er veel infecties en een groot gebrek aan
vitaminen. De mensen eten heel eenzijdig. Paracetamol en vitaminetabletten zouden al
veel ellende kunnen voorkomen. Maar zelfs dit soort eenvoudige huismiddeltjes zijn er
niet. Vijf mensen zijn ingestuurd naar het ziekenhuis: twee mannen met (zeer) ernstige
hartproblemen, twee vrouwen met problemen met de baarmoeder, waarvan één
waarschijnlijk een tumor heeft en een jongetje van 4 maanden, die geen gehoorgang
heeft, waardoor hij niet kan horen en kans heeft op ernstige schedelbasisinfecties. Begin
2019 zijn nog drie mensen ingestuurd.
Medical camp

Noodhulp cycloon Gaya
In november 2018 is het zuiden van India getroffen
door de cycloon Gaja en heeft aan zeker 45 mensen
het leven gekost. Bijna 250.000 mensen moesten
verwoest en ruim 30.000 huizen zijn beschadigd. Er
is schade aan tienduizenden hectaren
€5.000
landbouwgrond, zevenhonderd dieren kwamen om
en honderdduizenden bomen raakten ontworteld
Groeten. GNFM heeft voor €2.500 noodhulp
geboden aan de IPA India voor hun kerken en aan
mensen die hun bezittingen kwijt zijn geraakt. Het
reparatiewerk alleen koste ongeveer 6 lakh. De IPA
heeft ook lokaal geld ingezameld en het resterende bedrag ontvangen van onze
zusterorganisatie TrosGnistan uit Zweden.
Noodfonds cycloon Gaya
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- Soft loans.
De huizen die met de soft loans gebouwd zijn in Tipling, Dhading en Jyamdi, Kavre zijn
inmiddels klaar. Ze zijn op voorschrift van de regering in Nepal aardbeving bestendig
gebouwd. De infrastructuur naar de dorpen in de Himalaya heeft nog steeds geen
prioriteit bij de nationale overheid. 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.
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.
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 2019
Ook in 2019 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 dragen we het
Anaikatty Rural Community College (ARCC) een warm hart toe. Kortom ook 2019 is
voor ons een jaar van woord en daad.
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
Iedere dag danken we de Heer dat we zijn Woord kunnen omzetten in daden. 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 Rajendran.
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.
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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. U kunt daar
ook de jaarrekening en dit verslag digitaal vinden:
https://goodnewsfriend.nl/organisatie/anbi/.
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