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VERSLAG van het bestuur

Den Haag, juni 2020

Hulp, heel veel praktische hulp…
2019 heeft in het teken gestaan van praktisch hulp vanuit de christelijke gedachte. Van een
fiets voor een pastor in Sri Lanka, sanitaire voorzieningen in Tipling, Dhading tot nazorg van
het medical camp in de Himalaya van het jaar daarvoor en alles daartussenin. Het niet
aflatende geweld tegen christenen en de systematische onderdrukking van de dalits maakt dat
de activiteiten en ondersteuning van Good News Friend Ministries nog steeds onmisbaar is in
India, Nepal en Sri Lanka.

… en mooie projecten met een menselijke maat.
Het anti human trafficking programma heeft in 2019 haar vervolg gehad. De bewustwording
van het leed dat kinder- en vrouwenhandel met zich meebrengt onder de slachtoffers wordt
via het awareness programma op een indringende manier verteld aan de mensen in Nepal en
in de uitlopers van de Himalaya in het noorden van India. We zijn Ravi en Kamal dankbaar dat
ze in de meest onherbergzame gebieden de voorlichting geven. Ze reizen van dorp naar dorp,
soms met vrachtwagens nog vaker gewoon lopend. Ze slapen daar waar ze een dak wordt
aangeboden en soms in de open lucht.
Het family care programma in India is opnieuw uitgebreid. Sinds de sluiting van het
kindertehuis door pastor Raja op last van de regering en het steeds strengere beleid van de
regering in India richting buitenlandse NGO’s op dit gebied zijn wij voortdurend op zoek naar
alternatieve vormen van ondersteuning van deze kansarme kinderen. Via de IPA ondersteunen
we een aantal kinderen in verschillende kleine weeshuizen, maar de meest daadkrachtige hulp
verstrekken we via het family care programma. Naast het slum care programma, waarin
gezinnen geholpen worden in hun levensonderhoud zodat de kinderen niet op straat belanden
en het pastor care programma is het eind 2018 opgezette Arivoli Nagar Tuition Centre in 2019
verder uitgebreid. Inmiddels maken al meer dan 50 kinderen gebruik van deze opvang en
hebben ze een andere locatie moeten betrekken om al die kinderen op te kunnen vangen.

Shalom,

Marian Jongman – de Jong
Mede namens het bestuur van Good News Friend Ministries
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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 Good News Friend
Ministries 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 mogelijk in
SDG-doelen
de vorm van gerichte hulp via projecten.
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Wat hebben we bereikt in 2019?

Bestrijden van de armoede
Armoedebestrijding staat bovenaan de lijst van duurzame
ontwikkelingsdoelen voor fundamentele mensenrechten. De
belangrijkste oorzaak 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.
Maar ook de nog immer voortdurende discriminatie van de dalits als
bevolkingsgroep. 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. Deze toenemende ongelijkheid dreigt onze
samenlevingen uit elkaar te trekken. Het laat mensen leven in angst in plaats van hoop. Ca.
22% van de gezinnen in India, Nepal, Bhutan en Sri Lanka leven van minder dan 2 dollar per
dag. Een verbetering met 1% ten opzichte van 2018. 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. En in deze tijd van corona komt daar de noodzakelijke medische hulp nog bovenop.
- Family care programma

family care programma

€10.450

Ook al levert India grote inspanningen om
de extreme armoede te verminderen, van
de 1,36 miljard mensen die in India leven,
leven er nog steeds 0,3 miljard mensen in
erbarmelijke omstandigheden. Om de
armoede in de dorpen te ontvluchten zijn
de mensen naar de grote stad getrokken.
Met de totale lockdown zijn veel mensen
weer teruggegaan naar hun dorpen van
herkomst. De beelden hiervan zijn over de
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hele wereld gegaan. De feiten zijn schokkend en maakt dat we als Good News Friends
Ministries de komende jaren nog veel meer gezinnen en kinderen willen helpen. Geschat wordt
dat 25-35% van alle stadsbewoners in India in de slums wonen. In Bangalore alleen al zijn er
meer dan 2000 slums waar 3,4 miljoen mensen onder erbarmelijke omstandigheden leven. Er
is gebrek aan voedsel, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en elektriciteit. Gemiddeld
bestaat een gezin uit 5 mensen. En ligt het inkomen rond de ₹3.000,00 (€37,50) per maand.
Dit is het afgelopen jaar niet gestegen.
Het family care programma geeft de gezinnen in de slums de gelegenheid om een bestaan op
te bouwen. Het programma bestaat uit drie verschillende vormen van hulp: het slum care
programma, het pastor care programma en het Arivoli Nagar tuition centre. Met het slum
care programma kunnen de
moeders thuisblijven om de
eerste drie jaar voor hun
In de afgelopen tweeëneenhalve maand, van eind maart
pasgeboren baby te zorgen.
tot medio juni 2020 zijn duizenden vergelijkbare
Daarna kunnen de kinderen naar
voedselpakketten verdeeld over heel India via het
een door de overheid gesteunde
netwerk van Good News Friend Ministries. Alle pastors
hebben een steentje bijgedragen om de mensen in hun
nursery. Om van het weinige geld
dorp van voedsel te voorzien. Veel mensen hadden al
dat de mensen verdienen rond te
dagen geen eten meer gehad. In de slums was de run
komen moeten de moeders
voor de voedselpakketten zo groot, dat deze
normaalgesproken direct na de
noodgedwongen opgesplitst moesten worden zodat twee
bevalling weer aan het werk. Het
keer zoveel gezinnen tenminste een maal per dag een
fatsoenlijke maaltijd hadden.
slum care programma is
vergelijkbaar met de Nederlandse
voedselbank.
De voedselpakketten voorzien in
de basisbehoeften 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
deze praktische hulp worden niet alleen de kinderen, maar het hele gezin geholpen.
Het aantal kinderen in het Arivoli Nagar Tuition Centre is in 2019 toegenomen tot ruim 50
kinderen. Vanwege de snelle groei kon geen gebruik meer worden gemaakt van de locatie die
beschikbaar was gesteld door een van de mensen van de Faith City, de kerk van pastor Peter
in Kovaipudur en is er een speciale ruimte gehuurd voor de naschoolse opvang. In dit centrum
komen de kinderen na schooltijd samen. 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.
In 2019 hebben we ruim honderd gezinnen een jaar lang geholpen met een voedselpakket en
aan meer dan 50 kinderen naschoolse opvang geboden. Voor ₹1.000,00 (€12,50) per maand
kunt u al kind helpen, voor ₹2.000,00 (€25,00) een heel gezin.
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- Onderwijs
Ook in 2019 heeft de Bethel school in
Udulmapet ondersteuning gekregen.
Daarvan worden de leerkrachten betaald,
€2.400
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 in de regio en
de uitwisseling met de gemeente in Delft wordt zeer op prijs gesteld. De band met Nederland
geeft de school een 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
Onder leiding van pastor Jagdish is er iedere
evenementen. Ook krijgen de
zondagmiddag in een vijftal gehuchten in en rond
kinderen zang- en dramalessen.
Udulmapet Bijbelstudie. Iedere week komen tussen de
En dat allemaal naast de
20 en 30 kinderen en volwassenen naar deze
bijeenkomsten. De Bijbelstudie wordt in het Engels
“gewone” lessen zoals rekenen,
gegeven. De mensen die de taal nog niet of onvoldoende
natuurkunde en biologie. Iedere
beheersen krijgen extra Engelse bijles. Ook krijgen de
week wordt een armenmaaltijd
mensen lesmateriaal en een snack.
verstrekt aan de bezoekers van de
nabijgelegen kerk.
Udulmapet

- Zorg voor jong en oud
In Kovaipudur, Annaikatty en in
Kathmandu steunen we drie kleine
weeshuizen voor jongens. Het
weeshuis in Kovaipudur staat op het
terrein van pastor Peter.
In Annaikatty staat het weeshuis bij
het Rural Community College. Het
gebouw wordt ook gebruikt als
€9.360
slaapplaats voor de studenten die de
opleiding tot verpleegkundige volgen.
In Kathmandu is naast een weeshuis voor jongens 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.
Zorg voor jong en oud

In Kovaipudur ondersteunen we de weduwen in het Dorcas Old Age Home
met alle basiszorg voor een goede leefomgeving, kleding, medicijnen en
dagbesteding. Door de lockdown is het heel moeilijk voor de weduwen. Op dit
moment wonen er 10 vrouwen in het huis. De andere 7 vrouwen zijn vlak voor
de volledige lockdown naar hun dorpjes gebracht. Door de angst voor het
coronavirus wilden zij graag terug naar hun geboortegrond. Normaalgesproken
gaan de vrouwen naar het ziekenhuis voor een reguliere medische check-up. Door de corona
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was dat de afgelopen twee maanden niet mogelijk en heeft een plaatselijke dokter deze zorg
overgenomen. Voor ₹2.500,00 (€32,50) per maand kunt u een weduwe of wees helpen.

- Anti-trafficking programma
De 1.758 kilometer grens tussen
Nepal en India is altijd al de drukste
“gateway” geweest tussen Nepal en
€5.030
India voor kinder- en vrouwenhandel.
Recent onderzoek wijst uit dat
gemiddeld 12.000 kinderen per jaar
door vreemden, buren en familie naar
India worden gebracht. Maar ook
binnen Nepal zelf bloeit de
mensenhandel. Daarom heeft het anti
human trafficking programma in 2019 haar vervolg gehad.
De bewustwording van het leed dat kinder- en vrouwenhandel met zich
meebrengt onder de slachtoffers wordt via het awareness programma op een
indringende manier verteld aan de mensen in Nepal en in de uitlopers van de
Himalaya in het noorden van India. We zien dat de vaak jonge mensen die op
de bijeenkomsten afkomen, dankzij deze aanpak niet meer wegkijken, maar actief de tijdens
het voorlichtingsprogramma verkregen informatie verder verspreiden binnen hun eigen familie
en dorpen. De focus van het AHT-project van Good News Friend Ministries ligt daarmee vooral
aan de voorkant. Door middel van deze 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. Of dat ze hun hoop niet moeten vestigen op de politie of de politiek. De enigen
die deze praktijken een halt kunnen toeroepen zijn de Nepalezen zelf.
Naast de bijeenkomsten in Nepal zijn in 2019 ook de lokale leiders in West Bengalen, Sikkim
en Nepal getraind in het AHT-programma.
Anti human trafficking

- 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 oorspronkelijke
inwoners van India diverse
opleidingen kunnen volgen en zo
een vak leren. De basisopleiding
€10.575
bestaat uit leren omgaan met
computers, het repareren van mobiele telefoons, elektricien, kok, schoonheidsspecialiste en
kleermaker. Good News Friend Ministries heeft opdracht gegeven tot het maken van 1000
tassen als reclamemateriaal voor de stichting. Dit jaar is het College uitgebreid met twee
opleidingen: tot verpleegkundige en gesproken Engels. Alle opleidingen zijn inmiddels
gecertificeerd en de studenten krijgen een door de nationale overheid erkend officieel diploma.
De leraren hebben hun eigen lesmateriaal ontwikkeld en zijn erg gemotiveerd. Het ziet er
allemaal zeer professioneel uit.
Anaikatty Rural Community
College
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Omdat niet iedereen naar het leercentrum in Anaikatti kan komen, is het ARCC samen met
Good News Friend Ministries ook een mobiele opleiding begonnen. De leerkrachten komen
“aan huis” in de dorpjes in de omgeving. De trainingen zijn in de avond, na het werk.
Vanwege de coronacrisis is het ARCC noodgedwongen overgestapt op online learning. In het
begin had dit de nodige voeten in aarde, omdat 20% van de studenten geen
netwerkverbinding heeft in de afgelegen gebieden en ook niet alle studenten een mobieltje
hebben. Via het opleidingscentrum zijn mobieltjes verstrekt en waar nodig zijn duurdere
netwerkverbindingen gerealiseerd.
Christenvervolging in India, Nepal, Bhutan en Sri Lanka
Alle landen waar Good News Friend Ministries 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 negen christenen, twee jaar geleden nog dat nog één op elf.

Open Doors ranglijst 2019 christenvervolging in de praktijk

India is in 2019 blijven staan op nummer 10 op de ranglijst van Open Doors. Nepal is gedaald
van 25 naar 32. Bhutan is gedaald van 33 naar 45. Sri Lanka is gestegen van 46 naar 30.
India De economische en sociale hervormingen zijn in 2019 verder doorgezet. In 2021 zal
alleen het hindoeïsme als nationale godsdienst zijn toegestaan. De anti bekeringswet wordt
gebruikt als een wapen in deze strijd. En hoewel iedere staat de wet anders heeft ingevuld, is
de generale gedachte dat “niemand mag een ander bekeren, direct of indirect van de ene
religie naar de andere religie door geweld, dwang of een andere (frauduleuze) manier”. De
wet is niet wederkerig, alleen het bekeren tot het christendom (of Islam) is een misdaad.

1

Open Doors: https://www.opendoorsusa.org/2020-world-watch-list-report/
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Wanneer christenen aangifte doen van geweld of wanneer er daadwerkelijk geweld
plaatsvindt, wordt vaak niet ingegrepen. Het geweld tegen vrouwen is het ergst.
Acht van de negenentwintig staten in India hebben die 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.

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 het merendeel van de
bevolking. Zij zien het hindoeïsme als het oorspronkelijke geloof, en het verlaten van het
geloof van hun voorouders betekent dat bekeerlingen in het christendom het meest
geconfronteerd worden met oppositie van dichtbij: familie, vrienden en buren zetten
christenen vaak onder druk om terug te keren naar hun oude geloof. Extremistische
hindoegroepen willen van Nepal weer een hindoestaat maken, christelijke kerken en
ziekenhuizen zijn in 2019 aangevallen. Deze aanvallen worden meestal straffeloos gedaan.
Bhutan 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 in Bhutan is doordrenkt met het
boeddhisme, waardoor een sterke druk vanuit
familie, vrienden en buren is om terug te keren
naar deze religie. Lokale autoriteiten weigeren
vaak om christenen de benodigde documenten
te geven die nodig zijn voor werk of het
aanvragen van een lening, het registreren van
onroerend goed en de vernieuwing van IDkaarten. Sommige christelijke studenten zijn
gedwongen om deel te nemen aan
boeddhistische ochtend- en avondrituelen.

Feiten:
- Meer christenen dan ooit moeten
vrezen voor hun leven. In de top 50 van
de World Watch lijst hebben meer dan
260 miljoen mensen te maken met
geweld op een hoog of extreem niveau.
Vorig jaar stond dat aantal nog op 245
miljoen.
- Ook de vervolging wordt steeds erger.
In 45 van de 50 landen is sprake van
hoge of extreme niveaus van vervolging.
- Vervolging gaat mee met de tijd:
overheden passen steeds vaker moderne
informatietechnologie toe om te
achterhalen wie christen is en om ze zo
aan te pakken.

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 en de politie. In 2019 kwam daar nog een vreselijke aanslag
bovenop: op paaszondag 2019 werden in Sri Lanka twee katholieke kerken, één evangelische
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kerk, vier hotels en een appartementencomplex getroffen door negen zelfmoordterroristen.
Deze vreselijke gebeurtenis, waarbij meer dan 250 mensen de dood vonden is de reden
waarom Sri Lanka 16 plaatsen is opgeschoven in deze vreselijke ranglijst. Vrede, veiligheid en
rechtvaardigheid voor de christenen is in deze landen nog steeds ver te zoeken.
- Noodfonds voor vervolgde christenen
De geweldsspiraal is in 2019 alleen maar toegenomen. Door het ontbreken van
iedere vorm van rechtsbescherming van de christelijke dalits (ca. 70% van de
gelovigen) zijn ze in feite vogelvrij en kan de plaatselijke hindoebevolking
ongestraft hun agressie botvieren. Good News Friend Ministries heeft in 2018
een noodfonds opgericht, waar uit direct hulp kan worden gegeven aan
vervolgde christenen. Vaak is een bedrag van ₹10.000 (€125,00) al voldoende
om nieuwe Bijbels te kopen, de kosten voor het ziekenhuis of de begrafenis te
betalen, schade aan huizen te repareren of eten en drinken te kopen. Eind 2018
is ten behoeve van 2019 eenzelfde bedrag aan het noodfonds toegevoegd. Het
fonds is te klein om kerkjes te herbouwen. De hulp wordt zeer gewaardeerd.
- Ondersteuning pastors

Ondersteuning voorgangers

€7.620

Naast het noodfonds is er voor de pastors
in Nepal en Bhutan aparte ondersteuning.
De pastors hebben al hun tijd nodig om
hun congregatie op te bouwen. Ook de
studenten van de bijbelschool hebben de
eerste jaren wat extra ondersteuning
nodig. De pastors in Nepal ontvangen €70
per maand. In Bhutan zijn de kosten voor
levensonderhoud veel hoger en krijgt de
pastor €100 per maand.

- Word for Woman
Word for Woman is in heel Tamil
Nadu (met meer dan 62 miljoen
inwoners) te volgen. Niet alleen via
€2.300
sociale media, maar ook via de tv.
Voor de uitzendingen huurt Victoria
Raja studioruimte bij een plaatselijk
tv-station. De opname wordt op dvd
gezet en later die week uitgezonden.
Victoria krijgt heel veel respons op
haar uitzendingen. Veel vrouwen
voelen zich gesteund door haar
preken. 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. Daarnaast zijn er in 2019
twee vrouwen- en kinderbijeenkomsten geweest. De vrouwenbijeenkomst had meer dan 800
bezoekers.

Word for Woman
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- Bijbelcollege en -scholen
Door de bijbelscholen in Hisar en
Kathmandu en het bijbelcollege in
Palayamkottai te steunen worden
nieuwe voorgangers opgeleid en
€20.760
kunnen de congregaties verder
groeien. 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. Dit is nodig om hen scherp te houden en
standvastigheid te geven in het geloof. In het schooljaar 2018-2019 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 35 nieuwe studenten
ingeschreven, maar zijn er uiteindelijk 28 studenten overgebleven, minder dan in de
voorgaande jaren. De christenvervolging wreekt zich ook hier, bij de aanmelding van nieuwe
studenten. Uit Bhutan is dit jaar niemand gekomen.

Bijbel colleges

In de Bijbel college in Palayamkottai waren het afgelopen jaren de meisjes in ruime
meerderheid, nu is het voor het eerst sinds lange tijd weer omgedraaid: In het jaar 20192020 zitten nu 2 meisjes en 6 jongens. In april zijn 11 studenten met heel goede cijfers
geslaagd. De 25ste “Graduation Ceremony” was even indrukwekkend als de vorige keer.
In Hisar waren voor het nieuwe schooljaar 16 studenten ingeschreven, maar uiteindelijk zijn
er slechts 9 studenten overgebleven. De meeste studenten komen uit Punjab. Omdat het
aantal studenten in de afgelopen twee jaar was teruggelopen, heeft er een evaluatie van het
opleidingscentrum plaatsgevonden. De conclusie van de evaluatie is dat het centrum effectief
is in het opleiden van zeer gepassioneerde pastors die kleine kerken stichten met ca. 20 tot 30
gelovigen. Maar om effectiever te zijn, moet de bijbelschool veel projectmatiger aan de slag,
meer bekendheid krijgen en de administratie beter op orde brengen. Aan het programma ligt
het niet. 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. 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 oudstudenten heeft een bediening in de vorm van een kerkje of huisgroep maar dat betekent ook
dat 50% iets anders doet. Sinds 2012 zijn 73 mensen opgeleid tot pastor. Een van hen is er
overleden. In 2019 heeft een grote alumni bijeenkomst plaatsgevonden.
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 ontbrak nog.
Begin 2019 is extra geld gegeven voor boeken en twee computers. Voor het schooljaar 20192020 hebben zich 11 studenten aangemeld, waaronder drie meisjes. Alle studenten komen uit
Nepal. De opleiding was net afgerond toen het coronavirus uitbrak. Normaal vindt er een
eindexamen ceremonie plaats. Deze is nu uitgesteld.
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- Missiontrip en discipeltrainingen
De eerste drie weken van de
mission trip 2019 stonden in het
teken van de bemoediging van de
pastors. De reis begon in
Noordwest India langs de grens
met Nepal en Pakistan. Himachal
Pradesh is overgeslagen, dit deel
€13.933
van India ligt (te) dicht tegen
Jammu en Kasjmir aan en vanwege
de gewapende vrede met het
buurland China is het daar onveilig.
Een tweedaagse bijeenkomst met
de alumni van de Bijbelschool in Hisar, discipeltrainingen, revival meetings en
diverse zondagsdiensten stonden op het programma.
Mission trip en discipeltrainingen

Het tweede deel van de reis ging naar het Noordoosten van India, naar de deelstaten Odisha
en Manipur. In deze staten is de vervolging groot. In Odisha werd op 23 augustus 2008 de
hindoe-geestelijke Saraswati, die door veel hindoes als een messias werd vereerd, vermoord
in Kandhamal, Orissa. Hoewel de moord werd opgeëist door maoïstische rebellen, namen
radicale Hindoes een week later bloedig wraak op de christelijke minderheid in Kandhamal.
Een groep christenen, die na de aanslag in 2008 was gearresteerd en veroordeeld wegens
moord, werd in mei 2018 door het Hooggerechtshof van India vrijgesproken. Dat zorgde
ervoor dat de emoties weer hoog oplaaiden. Daarom was ook hier bemoediging van de pastors
hard nodig. En ondanks dat het afgeraden was om in 2019 als christen naar Kandhamal te
reizen, was dit een essentieel onderdeel van de mission trip. Uit voorzorg was wel besloten dat
zowel hier, als later op de Andaman eilanden alleen de pastors uit India de dienst zouden
opdragen, omdat het veel te gevaarlijk was om als buitenlander in de kerk te spreken. In deze
gebieden wordt daar heel scherp op gelet.
De mission trip eindigt met een rondreis in Tamil Nadu. De reis is succesvol geweest in
meerdere opzichten. De pastors hebben de bijeenkomsten allemaal als een uitdaging gezien
en een kans om het evangelie te verspreiden en hun gemeente te laten groeien tegen de
verdrukking in. Onder elkaar wordt veel gesproken over de vijandigheden en over de
bekeringswet. Pastors zijn in het openbaar zeer voorzichtig geworden. In Madipur stoppen de
pastors met grote gemeenschappen, die vallen te veel op. De kerkjes worden gesplist in
kleinere huisgroepen.
Door het bezoek van Good News Friend Ministries voelen de pastors zich gehoord en gesteund.
De verzoeken voor vervanging van huisraad en reparaties aan kerken veroorzaakt door
vijandigheden ondersteunen we met behulp van het noodfonds voor vervolgde pastors en hun
gemeente. Ook al ging de reis door best wel gevaarlijke gebieden, er zijn weinig of geen
problemen geweest met de Hindoeïstische bevolking. De enkele keer dat er wel problemen
waren, voelde iedereen zich beschermt door de Heer.
De mission trip 2019 heeft in het teken van bemoediging gestaan en heeft ons geleerd hoe om
te gaan met onze naasten. Een opmaat naar 2020. Discipelschip is een stap verder gebracht,
van discipel zijn naar discipels maken.
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En verder ...
- Medische hulp en sanitaire voorzieningen
In 2018 was een medical camp in
Tipling, Dhading, dit in navolging
van het eerder gehouden medical
camp in 2017 in Jyamdi, Kavre.
Beide dorpjes waren door de
€6.290
aardbeving van 2015 zwaar
getroffen. Als nasleep van het
medical camp in Tipling zijn eind
2018 en begin 2019 in totaal 9
mensen ingestuurd naar het
ziekenhuis in Kathmandu: twee mannen met (zeer) ernstige hartproblemen, twee vrouwen
met problemen met de baarmoeder, waarvan één een tumor had die operatief verwijderd
moest worden, een man met een dwarslaesie, een vrouw met zeer ernstige diabetes, een
jongetje van 4 maanden, die geen gehoorgang had, waardoor hij niet kon horen en kans had
op ernstige schedelbasisinfecties. En twee mensen die algehele malaise hadden, maar
uiteindelijk zonder behandeling weer naar huis zijn gestuurd. Tijdens een van de
bijeenkomsten van het AHT-programma zag Ravi een meisje met een groot gezwel aan haar
oor. Hij heeft in India geld opgehaald voor onderzoek, via Good News Friend Ministries is de
operatie voor Bimala betaald. Verder zijn er in Tipling een 10-tal toiletten aangelegd met als
doel om de hygiëne in dit hooggelegen gebied op een hoger peil te brengen en ziektes te
voorkomen.

Water, hygiëne, sanitair (WASH) en
medische hulp

- Soft loans
De huizen die met de soft loans gebouwd zijn in Tipling, Dhading en Jyamdi,
Kavre zijn inmiddels klaar en worden bewoond door grote families. Sommige
families hebben er zelf geld bijgelegd en hebben hun huis groter gemaakt. Ze
zijn op voorschrift van de regering in Nepal aardbeving bestendig gebouwd. De
infrastructuur naar de dorpen in de Himalaya is nog steeds slecht, dit heeft nog
steeds geen prioriteit bij de nationale overheid. 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 soft loans
hebben tot nu toe ruim 80 mensen een nieuw onderdak gekregen.
Vrienden en sponsors van de stichting
Good News Friend Ministries 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. Samen met uitgeverij de Toetssteen ondersteunen we dit
jaar ook Light Ministries.

Stichting Good News Friend Ministries | Jaarverslag 2019

14

2019
Vooruitblik 2020
Ook in 2020 blijven we ons inzetten op de hulp aan de allerarmsten, de
kinderen en gezinnen in India, Nepal en Sri Lanka. Zodat kinderen naar school
kunnen gaan om zo de armoede te kunnen ontgroeien, en vrouwen veilig
kunnen leven en voor hun kinderen kunnen zorgen. Dit alles in het licht van de
Here Jezus.
Van alle projecten hebben de slum care programma’s in 2020 de meeste
aandacht. Vanwege het coronavirus en het feit dat de allerarmsten, als ze al
werk hebben, hun geld als dagloner moeten verdienen, hebben we over heel
India aan ons netwerk gevraagd of zij wilden helpen met het verstreken van
voedselpakketten. De alumni van de bijbelscholen, de pastors van de IPA onder
leiding van pastor Peter en Good News Mission onder leiding van sister Victoria
en pastor Daniël hebben samen aan meer dan 1500 families voedselpakketten
uitgedeeld. Nu de lockdown is opgeheven mogen de mensen weer reizen en
veel mensen gaan terug naar hun dorpjes. De discipeltraining, zondagdiensten,
de lessen in de bijbelscholen en de lessen in het Anaikatty Rural Community
College (ARCC) zijn online gegaan. Kortom ook 2020 is voor ons een jaar van
woord, maar vooral van daad. Vanwege het reisverbod zal dit jaar geen mission
trip naar India, Nepal en Sri Lanka plaatsvinden.

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
Good News Friend Ministries haar werk niet doen: pastor Peter Prakasam,
pastor Dewa Anbukan, pastor David Prakasam, pastor Binod Singh, sister
Leegan, pastor Mathew Gnana Selvan, sister Victoria, pastor 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.
Bovenal wil ik mede namens het bestuur alle sponsors en vrienden van Good News Friend
Ministries 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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