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Amersfoort, augustus 2022

Hulp, heel veel praktische hulp…
Ook in 2021 heeft onze stichting ononderbroken geholpen met Corona hulp aan de
allerarmsten in India. Daar waar het in 2020 vooral om de directe (voedsel)nood ging hebben
we in 2021 daarnaast ook geholpen met ziekenhuisvoorzieningen, zoals zuurstofgeneratoren
en uitbreiding van de naschoolse opvang, omdat de kinderen in de slums niet naar school
mochten. Daarnaast is ook in deze corona crisis gebleken dat de mogelijkheden om voor het
gezin te zorgen sterk afhankelijk is van de maatschappelijke omstandigheden. Met name in de
slums en bij de heuvelstammen (hill tribes) was het zonder extra (voedsel)hulp moeilijk om te
overleven. Hoewel het geweld tegen christenen in India licht is afgenomen, blijft het geweld
dat wel plaats vindt nog steeds van extreem niveau. De hoop is dat met de nieuwe president
Draupadi Murmu (de tweede vrouwelijke president in India) het geweld iets verder afneemt.
Met de coronacrisis is er wel een nieuwe vorm van christenvervolging ontstaan, bood
vervolgers een nieuwe manier om christenen te onderdrukken. In sommige gebieden
ontvingen christenen geen noodhulp, ook worden christenen beschuldigd van verspreiding van
het coronavirus. Veel gelovigen leven geïsoleerd en kennen geen andere christenen. De
activiteiten en ondersteuning van Good News Friend Ministries is daarmee nog steeds
onmisbaar.
… en mooie projecten met een menselijke maat.
Aan het GNFM anti human trafficking programma kon helaas in 2021 ook geen vervolg worden
gegeven. Wel hebben organisaties zoals Tearfund en Plan samen met de lokale organisaties
waar GNFM eerder mee heeft gewerkt een deel van de voorlichting in Nepal heeft voortgezet.
Het family care programma in India is ook in 2021 verder uitgebreid. Het “thuis” opvangen
van de kinderen werkt en inmiddels hebben de bewoners van de slums vertrouwen in de
organisatie rondom het Arivoli Nagar Tuition Centre. Tijdens de periode dat de lagere scholen
gesloten waren, is het aantal kinderen dat deelneemt aan de “naschoolse” opvang enorm
toegenomen. Het Dorcas Old Age Home is inmiddels gesloten, van het geld dat daarmee
bespaard wordt, wordt nu via het family care programma ook gerichte hulp verstrekt aan de
ouderen in de slums. En last but not least, hebben onze pastors in India ook dit jaar een
overweldigende hoeveelheid voedselpakketten verdeeld onder de dalits.
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) 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. Onze actieve hulp
in Bhutan is in 2020 helaas gestopt, het land is sinds vorig jaar niet meer toegankelijk voor
onze pastors. Vanuit Manipur (India) wordt het evangelie gebracht in Myanmar.
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 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 de vorm van gerichte hulp via projecten.
SDG-doelen
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Wat hebben we bereikt in 2021 Feiten en cijfers.

Bestrijden van de armoede en hulp bij onderwijs
Armoedebestrijding staat bovenaan de lijst van duurzame
ontwikkelingsdoelen voor fundamentele mensenrechten. En vanuit onze
christelijke overtuiging daarmee dus ook bovenaan de GNFM lijst. 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. Armoede is
meer dan alleen het gebrek aan inkomen of toegang tot middelen van
bestaan. Armoede is ook minder mogelijkheden voor onderwijs, medische hulp, sociale
discriminatie en de onmogelijkheid om invloed te hebben op het eigen bestaan. Corona heeft
onze neus nog een keer op de feiten gedrukt.
- Covid-19 hulp
Het aantal besmettingen in India over heel
2021 wordt officieel geschat op bijna 45
miljoen, waarvan ruim een half miljoen
mensen zijn overleden. Inmiddels heeft
ruim twee derde van alle inwoners een
eerste dan wel tweede vaccinatie gehad. De
vierde golf is al weer op komst, er worden
op dit moment (augustus 2022) rond de
20.000 nieuwe gevallen per dag gemeld.
Pastor Daniel, sister Victoria en hun
kinderen zijn begin dit jaar ook besmet
geraakt met het virus, ondanks de
inentingen. Het is een wonder dat het nu
pas is gebeurd, in 2021 waren ze wekelijks op pad om de voedselpakketten uit te delen net als
de pastors van de IPA en pastor Anthony uit Sri Lanka.
De berichtgeving over de zuurstofgenerators was verwarrend. Op Delhi stonden Duitse
vliegtuigen klaar met zuurstofgeneratoren, de Indiase overheid zei dat alles onder controle was
en er geen generatoren nodig waren, terwijl in de lokale ziekenhuizen in het zuiden van India
de mensen stierven wegens gebrek aan zuurstof. Kerala is een van de staten met de meeste
coronadoden.
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Omdat we wisten dat de lokale ziekenhuizen geen generatoren hadden en daardoor hun
patiënten niet van zuurstof konden voorzien, heeft GNFM in 2021 via het Annaikatty project,
waar verpleegkundigen worden opgeleid, zuurstofgenerators uit China laten komen en
uitgeleverd aan verschillende lokale ziekenhuizen in Tamil Nadu en Kerala. Daarnaast heeft
GNFM ziekenhuisopnamen voor een aantal mensen betaald en de ruimtes voor de naschoolse
opvang “corona-proof” gemaakt.
- Family care programma
Het family care programma geeft kinderen
en ouderen 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 de ondersteuning van
ouderen.
Het slum care programma is vergelijkbaar
met de Nederlandse voedselbank. Moeders
kunnen thuisblijven om de eerste drie jaar
voor hun kind te zorgen. Daarna kunnen de kinderen naar een door de
overheid gesteunde voorschoolse opvang. Om van het weinige geld dat de
mensen verdienen rond te komen moeten moeders normaalgesproken direct
na de bevalling weer aan het werk. 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.
In het programma voor ouderen wordt heel gericht hulp gegeven aan ouderen in de slums.
In de eerste helft van het jaar zijn de laatste weduwen uit het Dorcas old age home
vertrokken en is feitelijk deze nieuwe vorm van ouderenhulp ontstaan. Omdat hun familie te
arm is om hen in huis te nemen hebben we in overleg met de IPA het zorgprogramma voor
deze vrouwen omgegooid. Ze krijgen iedere maand een voedselpakket voor de hele familie. En
daarmee is de barrière voor hun terugkeer in familiekring weggenomen. Door de nu ontstane
financiële ruimte heeft GNFM de mogelijkheid om meer mensen op te nemen in het family care
project. Nog eens dertig oudere mensen die in de slums wonen en niet in staat zijn om in hun
eigen onderhoud te voorzien, zijn in het programma opgenomen. Met dit nieuwe programma
worden de families niet alleen ondersteund bij het opnemen en verzorgen van hun oudere
familieleden, maar ook met de kosten voor doktersbezoek en medicijnen.
Tenslotte steunt GNFM in Kovaipudur, Annaikatty en in Kathmandu op
beperkte schaal nog drie kleine weeshuizen voor jongens. Het weeshuis in
Nepal wordt voor het overgrote deel ondersteund door onze zusterorganisatie
uit Zweden, de twee weeshuizen in India door de IPA.
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- Arivioli Nagar Tuition Centre
Het aantal kinderen in het Arivoli Nagar
Tuition Centre is in 2021 iets afgenomen,
er zijn nu rond de 75 kinderen die gebruik
maken van de naschoolse opvang. De
belangrijkste reden is dat kinderen die
corona hebben gehad zich niet fit genoeg
voelen om naar school te gaan en dus ook
geen behoefte hebben aan de naschoolse
opvang. Doordat India relatief laat is
begonnen met het inenten van haar
bevolking hebben heel veel mensen Covid
gehad. En bijna iedereen daarvan genezen is, is nog niet in kaart gebracht
hoeveel mensen long-covid hebben overgehouden aan de besmetting. In de
praktijk blijken dus ook relatief jonge kinderen hier last van te hebben.
De locaties in de slums waar de kinderen terecht kunnen voor de naschoolse
opvang zijn aangepast aan de eisen van corona. Voldoende ventilatie en
bescherming tegen de zon. Twee locaties zijn samengevoegd, waardoor een “echt” klaslokaal
is ontstaan. De naschoolse opvang is inmiddels een begrip geworden en de mensen in de
slums hebben veel vertrouwen in de begeleiding vanuit de IPA van hun kinderen. Ook begin
2021 waren de scholen nog niet open en is de huiswerkbegeleiding omgezet in gewone lessen,
zodat de leerlingen geen achterstand op school op zouden lopen.
Getuigenis:
Ik ben Ishakii Ammal en zit in de 6de klas. Mijn zusje Nandhini
zit in de 5de klas. Samen met mijn zusje gaan we naar de
naschoolse opvang. Omdat onze beide ouders werken, is er
niemand thuis om ons met ons huiswerk te helpen. Toen we
hoorden van de naschoolse opvang, zijn wij gaan kijken. We
komen graag en het is heel goed voor ons beiden. Nu kan ik
goed leren en de onderwijzeressen helpen me met alle
moeilijke vragen. De leerkrachten zijn heel behulpzaam.
Voor ₹1.000,00 (€12,50) per maand kunt u al een kind
helpen met de studie of naschoolse opvang, voor ₹2.000,00
(€25,00) helpt u een heel gezin om de maand door te komen.
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- Udulmapet
Van de ondersteuning aan de Bethel
school in Udulmapet werden een aantal
leerkrachten betaald, zodat ook de kinderen
wiens de ouders nauwelijks geld hebben
toch goed onderwijs kunnen volgen. Omdat
nu een groot aantal kinderen via de
overheidsscholen les krijgen aangeboden en
daarom geen gebruik meer maken van de
school in Udulmapet, heeft sister Margret
besloten om de zondagsschoollessen in het
Engels te geven. Dit omdat op
overheidsscholen Engelse les geen
onderdeel is van het basispakket en de kinderen op deze manier toch in deze voor India zo
belangrijke taal onderricht krijgen. Daarnaast zijn de armenmaaltijden verder uitgebreid.
- Anti-trafficking programma
Ook in 2021 waren de AHT campagnes
helaas niet mogelijk. Hoewel corona geen
gevaar meer is, bevindt Nepal zich nu in
een politieke en institutionele
overgangsperiode. Momenteel zijn
betogingen en algemene stakingen
schering en inslag en maken het reizen
onveilig, ook voor mensen uit India, die
met de voorlichting belast zijn. Met name
in Terai, het zuidelijke grensgebied tussen
Nepal en India kan het gevaarlijk zijn.
Vanwege de onlusten tussen verschillende
politieke groeperingen en de veiligheidstroepen, is de grens met grote
regelmaat gesloten. Wel hebben de lokale Nepalese organisaties waar GNFM
eerder mee heeft gewerkt de voorlichting in Nepal voortgezet, dit met
ondersteuning vanuit Tearfund en PLAN. Zodra het mogelijk is, starten we het
AHT-project in Nepal weer op.
- Anaikatty Rural Community College
In Anaikatty, dat in het Nederlands vertaald
“waar olifanten wonen” betekent, ligt het
Anaikatty Rural Community College (ARCC).
Hier kunnen de oorspronkelijke inwoners
van India een vak leren. Vanwege corona
moest ook het ARCC over op online lessen.
Een ongekend experiment voor de “tribal”
studenten. Omdat een deel van de lessen in
de praktijk gegeven worden, hebben
leerlingen en leerkrachten creatief
nagedacht hoe de lessen toch door konden
Stichting Good News Friend Ministries | Jaarverslag 2021
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gaan en hoe invulling gegeven kon worden aan de praktijklessen. Aan het curriculum van de
opleiding zijn naast de bestaande opleidingen de volgende activiteiten toegevoegd: tenminste
een keer in de zes maanden moeten de studenten een week stage lopen bij een bedrijf dat
past bij hun opleiding. Daarnaast bezoeken de studenten verschillende bedrijven om zo hun
theorie te toetsen in de praktijk en nieuwe informatie op te doen. Iedere maand moeten ze
een scriptie inleveren over een onderwerp gerelateerd aan hun opleiding en elke maand
krijgen de studenten een toets. Tenslotte moet iedere student een bijeenkomst organiseren in
het dorp waar ze wonen, om aan de bevolking te laten zien welke vakken geleerd worden op
het ARCC. Het aantal studenten schommelt rond de 85. Het ARCC project bestaat inmiddels
10 jaar en opgezet als samenwerkingsverband tussen India en België. Omdat het project in de
eerste jaren grote ups- en downs heeft gekend heeft GNFM in 2018 besloten om het project
mede te ondersteunen, zodat het deze keer wel tot volle glorie kon komen. Dit heeft extra
energie en vertrouwen opgeleverd. Ook konden er meer mensen worden bereikt, doordat de
opleiding niet meer alleen vanuit het centrum werd gegeven, maar omdat de leerkrachten
naar de dorpen zelf gingen.
Getuigenis van Priya: It has been an incredible journey these 10 years founding and setting up
ARCC, and herewith I send you this newsletter. GNFM joined us on this journey about 4 years
back and it has never been the same! You have added extra engines and thrust, and we have
been able to reach more people, change the lives and destiny of more number of people through
your invaluable help. Thanks once again for your support and thanks for all your prayers.
In 2021 is ook een begin gemaakt met het genereren van inkomsten in de
verschillende dorpen, door de vaardigheden, die de mensen geleerd hebben in
het ARCC niet alleen in te zetten in betaalde banen, maar ook om als ZZP-er
deze eigenstandig uit te voeren. Vanuit het ARCC worden de orders begeleidt.
Het idee achter deze vorm van zelfredzaamheid is geboren uit de opdracht
van GNFM voor het maken van tassen met het GNFM logo erop, met als doel
om deze tegen een kleine vergoeding uit te delen aan de sponsors. Deze opdracht was
volledig mislukt, omdat de tassen al gemaakt waren en achteraf de stof niet geschikt was om
te bedrukken. Maar het heeft er wel toe geleid om verder te investeren in deze ontwikkeling.
GNFM heeft de eerste opzet mogelijk gemaakt, maar zal zich verder focussen op het
opleidingscentrum zelf, de Belgische zusterorganisatie zal verder gaan met de ondersteuning
van het project om als zelfstandigen inkomsten te genereren.
- Arivioli Nagar Training Centre
Eind 2020 heeft de IPA onderzoek laten
doen naar de mogelijkheid om in de
slums van Coimbature een vergelijkbaar
opleidingscentrum op te richten als in
Anaikatty. Uit het plan van aanpak komt
naar voren dat er vooral behoefte is aan
10.865
ICT kennis. Zowel voor de techniek als de
gebruikstoepassingen zoals
tekstverwerking, spreadsheets en
presentaties is emplooi. Daarnaast is het
geven van lessen in de vaardigheden met
de naaimachine veel gevraagd. Het doel
voor de komende twee jaar is om 320 jongeren op te leiden in digitale (computer) en foto- en
ANTC
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video vaardigheden. Met de lessen op de naaimachine moeten 160 vrouwen in staat worden
gesteld om op termijn hun eigen boterham te kunnen verdienen. In 2021 is de eerste tranche
overgemaakt.
De oude slums in Kovaipudur
worden gesloopt en in plaats
daarvan komen nieuwe wijken met
torenhoge flatgebouwen, die helaas
relatief onbereikbaar zijn voor
school en werk en waar de
criminaliteit hoogtij viert. Op dit moment zijn er
ongeveer 2000 appartementen gebouwd van 400
sq. (iets meer dan 37 m2), met een woonkamer,
slaapkamer, keuken en toilet. Dit is voor de
slumbewoners een ongekende luxe. Het centrum is in april van dit jaar open gegaan.

Christenvervolging in India, Myanmar en Nepal
Het coronavirus blijkt een katalysator te zijn voor verdere onderdrukking. De
coronacrisis wordt aangegrepen om de kerk verder tegen te werken; officieel;
het dat het nationale belang niet mag worden ondermijnd. In de praktijk zijn
de christelijke kerken in India lange tijd gesloten geweest, terwijl de vele
Hindoefeesten ongehinderd door mochten gaan. Landen als India (nr. 10)
en Myanmar (Nr. 12) zien China als lichtend voorbeeld als het gaat om
‘nationale eenheid’ te bewaren boven ‘verscheidenheid’. Een vergelijkbaar
systeem gebaseerd op loyaliteit en homogeniteit is te zien in landen als Nepal
(nr. 48) en Sri Lanka (nr. 52). Ook hier is het credo: ‘Een land, een volk, een
religie.”
De digitale terreur heeft inmiddels ook zijn intrede gedaan. In India is er
steeds meer digitale controle op christelijke organisaties: de aanscherping van
de FCRA regels is daar het ultieme voorbeeld van. Ieder jaar opnieuw moet
deze worden aangevraagd. Er moet niet alleen een account aangemaakt worden bij de door de
overheid gecontroleerde bank in Delhi, maar ook alle transacties vanuit die rekening moet
navolgbaar zijn. En NGO’s die geld geven met een christelijke omschrijving zoals
“Bijbelschool” worden verdere toegang tot India ontzegt: dat maakt dat ook wij iets verder
ondergronds moeten, de giften vanuit GNFM voor de Bijbelcolleges gaan dan ook onder de
noemer “educatie” naar India.
- India
Hoewel er een lichte vermindering is van het geweld tegen christenen in India, blijft het
geweld van extreem niveau. Hindoe-extremisten doen er nog steeds alles aan om christenen
het leven zuur te maken. Een echte Indiër is volgens hen een hindoe. Ze gebruiken grof
geweld om christenen te verjagen of hen te laten ‘terugkeren’ tot het hindoeïsme. Via internet
worden onwaarheden verspreid over christenen – wat de haat jegens hen verder aanwakkert.
Zo zouden ze ‘ongeluk brengen over hun dorpsgemeenschap’.
De coronacrisis bood vervolgers een nieuwe manier om christenen te onderdrukken. In
sommige gebieden ontvingen christenen geen noodhulp, ook worden christenen beschuldigd
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van verspreiding van het coronavirus. Veel gelovigen leven geïsoleerd en kennen geen andere
christenen.
- Myanmar
Er is het afgelopen jaar veel gebeurd in Myanmar. Na de militaire staatsgreep in februari 2021
werd er gevochten in overwegend christelijke staten. Kerken werden vernietigd en christenen
gedood. Talloze christenen sloegen op de vlucht, zij wonen nu in vluchtelingenkampen in India
of Bangladesh. Vanwege hun geloof ontvangen ze vaak geen voedsel en gezondheidszorg.
Christenen vormen vaak een doelwit voor militaire groeperingen, vooral als deze christenen
een boeddhistische achtergrond hebben. Dit wordt namelijk gezien als verraad. Dit is
vergelijkbaar in Bhutan (nr. 34). Zowel de gemeenschap als de overheid, de militaire junta en
lokale bevolking heeft het op christenen voorzien. Zo wordt hen vaak de toegang tot
waterbronnen in de buurt ontzegd. Ook worden christenen in de gaten gehouden en
verbannen uit hun woonplaats. Ook niet-traditionele kerken en de vaste kern van christenen
ervaren vervolging. Boeddhistische monniken zetten gemeenschappen aan tot het aanvallen
van kerkgebouwen.
- Nepal
De invloed van beide buurlanden (China en India) is groot. Het christelijk geloof breidt zich
uit, tot ergernis van radicale groeperingen. Daarom vallen zij christenen en kerken aan. Vaak
kunnen ze ongestraft hun gang gaan. Hoewel Nepal niet langer een officiële hindoeïstische
staat is, ondervinden christenen vooral vervolging vanuit radicale hindoegroeperingen. Deze
groepen willen graag dat hun land terugkeert naar het hindoeïsme. Veel christenen in Nepal
zijn bekeerlingen vanuit het hindoeïsme. Zij ervaren veel tegenstand uit hun families en
gemeenschappen. Een andere oorzaak die godsdienstvrijheid inperkt zijn de
antibekeringswetten en het afbreken en sluiten van kerken. Christenen die deel uitmaken van
een van de vele inheemse stammen in Nepal, ondervinden ook vervolging. In die stammen
zijn tradities en culturele rituelen erg belangrijk. Christenen stoppen vaak met het meedoen
met deze rituelen. Daardoor worden ze beschouwd als buitenstaanders. En daarmee zijn ze
vatbaar voor gewelddadige vormen van vervolging.
- Noodfonds voor vervolgde christenen
In 2018 is door GNFM 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 voor een kerkje, de
kosten voor het ziekenhuis of de begrafenis te betalen, schade aan huizen te
repareren of eten en drinken te kopen om de directe nood te ledigen.
Inmiddels is de bodem in zicht en daarom is in 2021 het fonds aangevuld
vanuit de algemene middelen. Ook al is er een nieuwe president in India,
mevrouw Droupadi Murmu en heeft zij in principe de hoogste autoriteit, de
huidige minister-president van India Narendra Modi heeft nog steeds alle
macht en zijn beleid “dat alle Indiërs in 2023 hindoe moeten worden” blijft
ongewijzigd. Ook de pastors die de vluchtelingen uit Myanmar opvangen
worden ondersteund met voedsel uit het noodfonds.
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Een van de in 2021 vermoorde pastors is pastor Balvinder Bakisa. Hij had zijn kerkje in het
centrum van Zira, een nederzetting in Punjab. Hij had vijf kinderen, vier zonen en een dochter.
Toen hij op zijn fiets naar huis reed vanuit zijn kerk, werd hij met stokken op zijn hoofd geslagen
door onbekende mensen. Hij stierf ter plekke. Het onderzoek is nog steeds gaande. Zijn familie
Rs.10,000 gehad voor de begrafenis en om de ergste nood te ledigen. Het is het zoveelste
gewelddadige incident rond het hindoenationalisme dat India in zijn greep houdt.
- Hisar
Door de steun aan de bijbelcollege in Hisar
groeit het aantal voorgangers in NoordIndia nog steeds en kunnen de
congregaties verder groeien. Vanuit deze
kleine gemeenschappen worden de
mensen gesteund in het dagelijks leven. In
het studiejaar ‘20-‘21 hebben de 15
bijbelschool studenten de lessen voor het
grootste deel online gevolgd. En hoewel in
het begin niet iedereen de beschikking had
over een mobieltje is dat probleem in de
loop van het schooljaar getackeld en
beschikten alle studenten over de noodzakelijke faciliteiten. Het mooie van de verplichte
overgang naar digitaal was dat de uitreiking van de diploma’s ook online moest plaatsvinden
en dat we de afsluiting van het studiejaar ook vanuit Nederland hebben kunnen volgen. Voor
het jaar ‘21-‘22 hebben zich, ondanks corona en de steeds vijandiger omgeving 10 nieuwe
studenten aangemeld, waaronder 8 jonge vrouwen. In de nasleep van de tweede corona golf
in India hebben een negental pastors en hun familie dankbaar gebruik gemaakt van de extra
coronahulp in de vorm van een financiële gift. Door corona en het verbod op het houden van
kerkdiensten is hun inkomen enorm onderuit gegaan. Met de gift van GNFM konden we
tegemoet komen aan de basisbehoeften van deze gezinnen. Zo waren ze in staat om eten te
kopen, de huur te betalen, gas te kopen of medicijnen te betalen. Naast de kosten voor de
bijbelschool zelf, zijn ook de onderhoudsbeurt en de verzekering betaald voor de auto
waarmee pastor Deva Anbukan en zijn studenten de “prayer rides” doen.
Getuigenis van een van de nieuwe studentes in Hisar:
Nageeta behoort tot een Sikh familie. Ze geloofde niet in de Heer en ze dacht dat christenen
alleen maar bezig waren met het bekeren van anderen gelovigen tot het Christendom. Haar
moeder geloofde wel in Jezus, maar de andere familieleden dwongen haar om niet naar de kerk
te gaan. Ook Hageeta had een hekel aan christenen maar op een bepaald moment nam haar
moeder haar mee om op die manier toch naar de kerk te kunnen gaan. Tijdens de
aanbiddingsdienst kreeg Nageeta een grote geestelijke rust over zich.
Daarna ging ze samen met haar moeder naar de kerk en ervaarde iedere keer zoveel rust dat
deze alle begrip te boven ging. Nu is ze een overtuigd christen en heeft een diep verlangen om
de rust die zij heeft gekregen van de Heer aan andere mensen te geven. Daarom volgt ze nu
de bijbellessen in Hisar en leert iedere dag over de Heer.
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- Nepal
Pastor Binod kon de verantwoordelijkheid
van zijn werk niet meer aan en is naar
India vertrokken. Ook pastor David van de
IPA onder wiens verantwoordelijkheid
Binod 12 jaar geleden is aangesteld, kan
ons niet zeggen waar hij is. Leegan zet nu,
met behulp van de oudste zoon van pastor
David, Chris, zijn werk voort. Samen met
Chris, de pastors uit Kathmandu, de
Himalaya en de Far West houdt Leegan
alles draaiende. Zowel de 16 kerkjes in
Nepal als ook het weeshuis en de bijbelschool. De studenten van de bijbelschool in Kathmandu
komen uit de verschillende kerkjes. De kwaliteit van de lessen op de bijbelschool is met het
vertrek van pastor Binod niet meer gegarandeerd. Van de ruim 40.000 euro van het softloanprogramma is nu ca. 30.000 euro terugbetaald. In overleg is besloten om geen nieuwe
softloans meer te verstrekken. Enerzijds omdat nu, zeven jaar na de aardbeving, alle huizen
ongeveer herbouwt zijn en anderzijds vanwege de administratieve rompslomp die een
dergelijk programma met zich meebrengt. Het geld dat terugbetaald wordt, blijft in Nepal en is
bestemd voor de pastors, de bijbelschool en verdere hulp die daar nodig is.
- Tirunelveli
Word for Woman is in heel Tamil Nadu te
volgen. Niet alleen via sociale media, maar
ook via de tv. Sister Victoria krijgt heel veel
respons op haar uitzendingen. Veel vrouwen
voelen zich gesteund door haar preken.
Tijdens de corona crisis konden er geen
speciale vrouwenbijeenkomsten gehouden
worden. Begin dit jaar kon een dergelijke
bijeenkomst weer plaatsvinden. Bijna 600
vrouwen hadden zich verzameld in Tuticorin
om sister Victoria “live” te horen spreken.
Ook in 2021 hebben sister Victoria en pastor
Daniël in de heuvels en bij de zigeuners voedselpakketten gebracht. Sister
Victoria kon vanwege corona haar tandartsenpraktijk niet uitoefenen. En
daardoor kon ze de studie van haar dochter niet betalen. Vanuit GNFM is haar
een lening verstrekt, waarvan afgesproken is dat ze die terugbetaald in de
vorm van voedselpakketten voor de allerarmsten in Tirunelveli. Het uitdelen
van voedselpakketten tijdens corona is sister Victoria niet in de koude kleren gaan zitten. Zij
en haar man, pastor Daniël en hun beide kinderen hebben corona gehad. Zo erg dat ze
opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis.
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- Sri Lanka
Ook in Sri Lanka hebben we via pastor Anthony Thasan in 2021 heel veel
voedselpakketten uit kunnen delen. De kerstgift heeft pastor Anthony gebruikt
om kleding te kopen voor de allerarmsten. Pastor Anthony is een echte
gebedsgenezer. En heeft dan ook ook het afgelopen jaar met de hulp van de
Heer mensen mogen genezen. Buik- en rugpijn, stemmen in het hoofd,
doofheid en chronische nekpijn zijn daar voorbeelden van. De huidige situatie
in Sri Lanka baart ons zorgen. De politieke situatie is erg onstabiel, er is een
economische crisis. Die is een gevolg van zowel de coronapandemie als
wanbeleid van de opeenvolgende regeringen. De staat heeft meer dan 50
miljard euro schuld en kan geen rente meer ophoesten. De meeste mensen
hebben geen werk. Daardoor is er vrijwel geen geld meer voor de import van
basisbehoeften zoals brandstof, medicijnen, rijst en toiletpapier.

En verder ...

De ruim 16.000 euro is als volgt verdeeld over onderstaande projecten:

- evangelisatie (Bijbels, outreach en discipeltraining)
- extra gift IPA kerk
- hekwerk begrafenisplaats
- kerstgift
- medische hulp
- moestuinproject
- onderwijshulp voor kinderen van arme pastors
- overstroming Bihar

5.302
500
2.400
2.500
1.170
1.725
900
2.000

- Evangelisatie: Bijbels, outreach en discipeltraining
Ook in 2021 was het onmogelijk voor GNFM om naar en binnen India te reizen. Maar corona of
niet, de discipeltraining, evangelisatie en het uitdelen van bijbels zijn “gewoon” doorgegaan.
De afgelopen jaren hebben pastor Peter Prakasam en Arent Jongman veel tijd en energie
gestopt in het bemoedigen en trainen van de pastors van de IPA in het discipelschap. En dat
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werp zijn vruchten af. Dat was een goede opmaat naar de coronaperiode. Het afgelopen jaar
was het niet mogelijk om met dit mooie en intensieve programma verder te gaan. Maar dat
heeft een aantal van de door pastor Peter en Arent getrainde pastors niet weerhouden. Zij
hebben het initiatief overgenomen en zijn aan de slag gegaan met de discipeltrainingen in het
noorden van India: in Punjab, Haryana, Orissa en Chandigarh allemaal vanuit de bijbelschool
in Hisar. En in Myanmar, Assam en Imphal, vanuit Manipur. Een mooi praktijk voorbeeld van
discipel zijn naar discipels maken.
Getuigenis:
By God’s grace we were able to “make disciples” in Myanmar, Assam and Imphal. Many young
people have come forward and attended the courses conducted. Discipleship programs were
conducted in Myanmar and Assam. About 50 candidates took part in each discipleship program.
We provided them with food and refreshments. The program were conducted for 3 days, one
week and also for 15 days according to the availability of the people. The people rejoiced and
happily received the good news shared with them. The books were sent to the places through
courier by pastor Peter and were distributed in the classes. Books were given to the students
for free.
In Myanmar heeft pastor John Tuang Pi de eerste discipeltraining gegeven in Kalamyo City.
Later is hij naar de heuvels gegaan, naar TK-Suiangpi, dat ongeveer 15 miles van Kalamyo
City ligt. Vanwege de oorlog en de druk van het militaire regiem, was het voor hem niet
mogelijk om de discipelshaptraining te blijven geven in de grote stad. Tot nu toe zijn er twee
trainingen geweest in Myanmar. Omdat er geen geschikte binnen locatie was, zijn de lessen in
de open lucht gegeven. De mensen voelden zich tijdens de les heel erg gezegend en veel van
hun voelden de aanwezigheid van de Heilige Geest. De discipeltraining voelde als een
transformatie voor veel van de aanwezigen. Daar waar pastor John Tuang Pi de
discipeltraining in Myanmar heeft gegeven, hebben pastor Bijay en pastor Manichander de
trainingen op verschillende locaties in in Assam gegeven.
De laatste trainingen zijn in Imphal geweest. Omdat ook hier geen geschikte ruimte gehuurd
kon worden, zijn de trainingen in eerste instantie bij sister Manitomba Sigh thuis gehouden.
De discipeltraining begon de eerste dag met 5 mensen. Maar ook hier was Gods hand, de
huisgroepen zijn inmiddels uitgebreid en vinden nu plaats in 5 verschillende huizen, over
meerdere dagen, waarbij ongeveer 30 studenten worden getraind.
Tijdens de discipeltrainingen hebben alle mensen een bijbel en boeken gekregen over
discipelschap. Ook voor het eten en drinken is gezorgd. De mensen wilden heel graag Gods
woord horen. We bidden dat de discipeltrainingen ook op deze mensen hun uitwerking niet
missen. Volgend jaar hopen we vanuit GNFM ook bij deze mensen langs te gaan. Daarnaast
zijn er zowel in India, Myanmar en in Sri Lanka bijbels op straat en in verschillende kerkjes
uitgedeeld. In de lokale taal.
- Hulp gevraagd
Zoals we kunnen zien en lezen is Myanmar een vreselijke oorlogssituatie. Veel
mensen zijn dakloos en proberen te ontsnappen aan de huidige situatie. Deze
vluchtelingen hebben geen plek om naar toe te gaan. De overheid van
Bangladesh weigert ze op te vangen, daarom blijven veel mensen net over de
grens in India. Over het algemeen weigert de Indiase bevolking deze mensen
te helpen en alleen de christenen in Manipur helpen de vluchtelingen. Op dit
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moment helpt pastor Manichander ongeveer 100 vluchtelingen met voedsel, kleding en een
dak boven hun hoofd. Eén van de ouderlingen uit de kerk en zijn jongere broer hebben in
Moreh in Manipur, een grensstadje op de grens tussen Myanmar en India, 50 vluchtelingen
opgenomen en zorgen voor voedsel. Pastor Manichander heeft ze bezocht en voor ze gebeden.
Bid u mee voor vrede in Myanmar en voor een goede opvang van deze mensen?
- Extra gift IPA kerk
Pastor Peter voelt zich al een tijdje niet goed en het reizen is hem inmiddels te vermoeiend
geworden. Om het werk voort te kunnen zetten heeft hij zijn dochter Tryphena de
verantwoordelijkheid gegeven over de projecten in de slums. Voor de kerk en de evangelisatie
heeft pastor Peter in 2021 16 mensen binnen zijn kerk aangesteld, om zo de meer dan 1000
pastors in heel India te ondersteunen.
De watertank op het dak van de kerk was lek gegaan, waardoor het water via
het cementen dak in de kerk druppelde. De geluidsinstallatie en de vloer zijn
onherstelbaar beschadigd. De reparatie kon pas worden uitgevoerd na de
regentijd. Evenals het herstel van de wanden, de vloer en het plafond. Tot die
tijd was de watertank provisorisch gerepareerd.
- Hekwerk begrafenisplaats
In de tijd dat Wim en Nelly Vlak in het bestuur van de stichting zaten, is grond
gekocht voor een christelijke begraafplaats. Toen lag het stuk grond heel
afgelegen, maar inmiddels is Kovaipudur zo gegroeid, dat de stad tegen de
begraafplaats aan is gebouwd. Veel hindoes ergeren zich aan een christelijke
begraafplaats. Zij zijn immers gewend om hun doden te verbranden en vinden
het maar niets dat er mensen worden begraven, zo dicht bij hun huis. Om de
begraafplaats te beschermen en een waardige dienst te kunnen houden is een hek geplaatst
aan de achterkant van het terrein.
- Kerstgift
In 2021 is de kerstgift verdeeld over de verschillende projecten. In Anaikatty kwamen
o0ngeveer 70 mensen naar het kerstfeest, waaronder de staf, medewerkers en studenten.
Mrs. Beulah Davasagayam heeft het kerstverhaal verteld. Voor veel mensen met een hindoe
achtergrond was het nieuw, informatief en voor sommigen een eyeopener. Er is gezongen,
gedichten voorgelezen en taart gegeten. De dag is afgesloten met Biryani met kip. In
Udelmapet is kerst gevierd met eten en kleding voor de allerarmsten. Ook hebben de mensen
geld gehad om gas te kopen en hebben de oudere mensen vitamine C en D3 gekregen om aan
te sterken van de coronapandemie. De kinderen hebben het kerstspel opgevoerd, met dans en
muziek, om zo aan hun ouders het verhaal van de geboorte van Jezus te tonen. In Kovaipudur
is de kerk aan de buitenkant veelkleurig verlicht en zijn de kinderen uit de buurt uitgenodigd
voor een zondagschoolbijeenkomst. De kinderen zongen vrolijk mee met de liedjes en hebben
cadeautjes en wat lekkers gehad. De ouderen en weduwen kregen een Indiase sari, snacks en
lekker eten. Tijdens de kerstdienst hebben negen mensen zich laten dopen.
Ook in Ariviolinagar (de slums van Kovaipudur) is kerst gevierd met de mensen uit het family
care programma en de kinderen van de naschoolse opvang. Voedselpakketten, kleding en een
versnapering voor de kinderen zijn uitgedeeld.
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- Medische hulp
Naast de medische hulp voor de gewonden door de christenvervolging hebben
we Mr. Ebenezer, een van de medewerkers van sister Margaret, in Udulmapet,
geholpen, zodat hij met spoed een open hart operatie kon ondergaan. Zonder
de gift van GNFM was hij niet opgenomen geworden, omdat je in India een
deel van de kosten vooruit moet betalen.

- Moestuinproject
Van de opbrengst van de lotenverkoop van de kerk in Delft is het
moestuinproject gestart in zowel Kovaipudur als in Anaikatty. Het derde
project, een boomgaard in Milekal is niet doorgegaan, omdat de kosten om de
grond geschikt te maken voor de verschillende vruchtenbomen ver over de
begroting heen gingen. Van het budget dat wat over is gebleven van het
moestuinproject zijn mobieltjes gekocht voor de studenten
in Hisar, zodat ze de online lessen konden volgen

- Onderwijs hulp voor kinderen van arme pastors
Ook dit jaar hebben we bijgedragen aan de studie van de kinderen van arme
pastors. Pastor Peter verdeeld de gift ieder jaar over de pastors en hun
kinderen die deze hulp het meeste nodig hebben. In India zijn de pastors net
zo arm of rijk als hun congregatie is. Vaak hebben ze een gemeente van 100
tot 150 gelovigen, die hun best doen om rond te komen van hun eigen
zuurverdiende centen en ook nog de pastor en zijn gezin van een bestaan te
voorzien. Dit jaar hebben de ouders van Jerusha Dhavanithi en haar tweelingbroertje Joyson
Paul, Christy Emilda, Glory, Lifna Smiley, Prasanna, Pellonica, Pressinicia, Jennifer, Srivarshini,
Joy Grace, Anushka, Renistan, Joshua en Judson een bijdrage ontvangen.

- Overstroming Bihar
De overstroming in Bihar begin 2021 was een van de ergste soort. In het dorp
Behrawa Punpun in Patna, waar een aantal jaren geleden een tweedaagse
evangelisatiebijeenkomst is geweest, waar na afloop twee pastors zijn
omgebracht door lokale hindoes, wonen veel zeer arme families die getroffen
zijn door de overstroming. Ze waren alles kwijt, hun huizen, de oogst en de
veestapel, maar ook hun spaargeld en spullen. Alles was meegenomen door
het stijgende water. Met behulp de Panchayat Head (een soort dorpsoudste) en de politie kon
voor ongeveer 50 families eerste noodhulp geregeld worden. Pastor Gayanand Choudary, die
al acht jaar een kerkje heeft in het dorp, vertelt graag en veel over de Heer en heeft iedere
familie persoonlijk van voedsel voorzien. Hij vertelde dat de mensen tranen in hun ogen
hadden vanwege de ellende die deze keer weer op hun pad was gekomen. En oneindig
dankbaar zijn voor de hulp uit het verre Nederland, waarvan de meesten niet eens weten waar
het ligt.
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Getuigenis: Thank you so much to the Good News Friend Ministries for providing flood relief
package to all those needy families in Bihar. With the grateful heart, they extend their gratitude
to you and all the sponsors involved in this act of kindness.

Thank You!
- Bankperikelen
Alle organisaties die in 2021 een FCRA rekening hebben gekregen, hebben die slechts voor
een jaar gehad, die bruikbaar was tot mei 2022. In 2022 moest de FCRA rekening opnieuw
worden aangevraagd. De regering in India is steeds stringenter in haar NGO beleid. De zgn.
FCRA regels zijn aangescherpt, iedere organisatie die geld uit het buitenland ontvangt moet
een account hebben bij de door de Indiase overheid gecontroleerde centrale bank in Delhi.
GNM in Palayamkottai, de IPA en Word for Woman hebben deze speciale rekening niet
gekregen, omdat ze een organisatie zijn met uitsluitend een christelijk oogmerk. Het is dat
pastor Daniel een goede relatie heeft met zijn locale bank, waardoor we nog geld hebben
kunnen overmaken voor Word for Woman en de coronahulp.

Vooruitblik 2022
Ook in 2022 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, een vak kunnen leren en zo de armoede te kunnen ontgroeien.
Dat vrouwen veilig kunnen leven en voor hun kinderen kunnen zorgen. Ook de
bijdragen aan medische voorzieningen staan hoog op ons prioriteiten lijstje.
Dit alles in het licht van de Here Jezus. Als het mogelijk is willen we dit jaar
ook het project om mensenhandel in Nepal tegen te gaan weer opstarten. In
2022 wordt de ontwikkeling van het Ariviola Nagar Training centre
nauwlettend gevolgd. Aan het eind van dit jaar zal een eerste evaluatie
plaatsvinden.
Van alle projecten heeft het family care programma in 2022 de meeste
aandacht. Het slum care programma, het pastor care programma, het
programma voor ouderen en de naschoolse opvang, tonen samen met het
Anaikatti (ARCC project) aan dat het bevorderen van de zelfredzaamheid van
de mensen grote meerwaarde heeft.
Omdat er dit najaar een nieuwe coronagolf wordt verwacht in Inda, hebben
we aan ons netwerk gevraagd of zij ook in 2022 willen helpen met het
verstreken van voedselpakketten, de discipeltraining, de zondagsscholen. De
lessen in de bijbelscholen en de lessen in het Anaikatty Rural Community
College (ARCC), het Ariviola Nagar Training Centre en in Udulmapet zijn
voorlopig weer live, maar kunnen, door de opgebouwde ervaring, straks
zonder probleem weer inline.
Kortom ook 2022 is voor ons vooral een jaar van doen.
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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. Ten slotte blijken we, vaak tot onze verrassing, in het
testament te staan, vaak samen met veel grotere en bekendere organisaties. Het is heel
gezegend dat de mensen in India ook op met deze manier geholpen kunnen worden.

Woord van dank
Iedere dag danken we de Heer dat we zijn Woord kunnen omzetten in daden. Ik wil de
mensen die voor onze stichting in Zuid-Azië werken bedanken; zonder de niet aflatende inzet
van deze pastors kan Good News Friend Ministries haar werk niet doen: pastor Peter
Prakasam, pastor Dewa Anbukan, pastor David Prakasam, sister Leegan, pastor Mathew
Gnana Selvan, sister Victoria, pastor Daniel Raja, pastor Yochan Rajendran en pastor
Manichandran. Ook wil ik onze zusterorganisaties in Zweden, België en Amerika bedanken,
samen staan we er immers sterker voor: Arken Church en Trosgnistan (Bethel Faith
Ministries), Zweden, Dreamz, België 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

Good News Friends Ministries
Parnaskruid 35
3824 PG Amersfoort
E-mail: info@goodnewsfriend.nl
Website: www.goodnewsfriend.nl
Telefoon: +31 6 538 28 468
Bankrekening NL 47ABNA 0453867952
ANBI: RSIN-nummer: 806115324
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