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Feest op de Elisabeth Campus 
 

 
 
Op 21 december vond het kinderkerstfeest plaats. Het was een heel 
bijzondere  avond met  een  prachtig  kerstspel waar  ook  de  nieuwe 
kinderen  in meespeelden. Het koor zong een nieuw kerstlied en er 
werd  weer  door  verschillende  groepjes  gedanst.  Daarna  bracht 
Alisha  Saket  –  zij  is  opgegroeid  in  het  kinderhuis  en  recentelijk 
getrouwd‐   een heel mooie kerstboodschap. Aan het einde van het 
programma  werd  er  gezamenlijk  gegeten.  De  volgende  morgen 
kregen  de  kinderen  als  kerstgift  snacks  en  hun  nieuwe  warme 
vesten,   die  ze  zelf  uitgezocht  hadden  in  de winkel. Heel  hartelijk 
dank  voor  uw  kerstgift! Op  24  december  zijn  de meeste  kinderen 
naar hun  familie gegaan voor de kerstvakantie,  terwijl er een klein 
groepje  bij ons  is  gebleven! We  hadden  een  fijne  kerstdienst met 
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veel  zang, getuigenissen en de kerstboodschap. De kerk  zat  zo  vol 
dat  velen buiten op  schoolbanken  zaten. Na de dienst was er een 
etentje voor de gelovigen. Oudejaarsavond konden we ondanks de 
zware  regens en wind  toch met de  gelovigen  vieren. Op 4  januari 
gingen  de  schooldeuren  weer  open  en  is  het  laatste  semester 
begonnen. Het  is  zo  fijn  om  de  kinderen  na deze  vakantieperiode 
weer terug te hebben op de campus! 

 
Trouwdiensten 

 
 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder 
van Jezus was er en ook Jezus en zijn discipelen waren op de bruiloft 
uitgenodigd.  Joh. 2:1‐2 
Op  16  december  vonden  er  in  onze  kerk  in  Bhilai  drie  huwelijken 
plaats.  Een  broer  en  zus  trouwden  tegelijkertijd.  Terwijl  John  de 
koppels  trouwde was mij  gevraagd  te  spreken. De  dienst  zou  om 
drie uur beginnen en de volgende dienst om vijf uur maar de bruid 
kwam pas om half vijf opdagen, wat heel normaal  is  in  India. Maar 
het was een prachtige dienst en de kerk zat zo vol dat er geen plaats 
genoeg was. Toen de dienst afgelopen was wilden ze nog niet weg, 
maar de bruidegom voor de volgende dienst stond al te popelen om 
binnen  te  komen.  En  ook  nu  liet  deze  bruid  op  zich wachten  en 
kwam een uur  te  laat. Ook deze dienst was heel  feestelijk en met 
een volle kerk. Op 19 december  trouwde Eljakim, de  jongste broer 
van  Shanta Willemen  die  hiervoor  speciaal met  haar  zoontje  Joel 
vanuit  Nederland  naar  India  was  gekomen.  Ook  hier  was  ik 
uitgenodigd om te spreken. Het was heel leuk om Eljakim  ‐ die ook 
opgegroeid  is  in het kinderhuis ‐ met zijn mooie bruid te zien zitten 
en de bruidsmeisjes die er zo schattig uitzagen  in hun Nederlandse 
kleertjes.  Ik  word  vaak  gevraagd  om  tijdens  trouwdiensten  te 
spreken en ik doe het graag omdat ik het zo belangrijk vind om Jezus 
uit te nodigen op de bruiloft. De Bijbel begint met de trouwerij van 
Adam  en  Eva  toen  God  zelf  Eva  naar  Adam  bracht  en  de  Bijbel 
eindigt met de  trouwerij van het  Lam en de Bruid; de heiligen die 
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De vervolging neemt toe 
Naast  deze mooie  en  positieve  berichten moeten we  helaas  toch 
constateren  dat  de  situatie  in  India  voor mensen  die  het  Hindoe 
geloof niet volgen steeds moeilijker en gevaarlijker wordt. Zo kregen 
we  op woensdag  22  januari  het  bericht  dat  evangelist  Bali  Singh 
Armo  ‐    de  vader  van  Florence  Bagh    die  in  het  kinderhuis  is 
opgegroeid  ‐  vermist  was.  Later  die  avond  is  hij    dood  in  hun 
waterput  aangetroffen.  Kort  na  onze  terugkomst  uit  Nederland 
belde  zijn  schoonzoon  Ishak  Bagh    ‐  die  in  ons  kinderhuis  is 
opgegroeid  ‐ om gebed  te  vragen voor  zijn  schoonouders die heel 
erg vervolgd werden  in hun dorp.  In het  jaar 1994 heeft  John Bali 
Singh  Armo  samen met  83  andere  gelovigen   in  ons  zwembad  in 
Pendra  Road  gedoopt.  Hij  was  de  enige  uit  zijn  dorp  en  in  de 
omgeving en al snel werd de familie uitgelachen en geboycot en hun 
huis met  stenen bekogeld. Maar ondanks grote  tegenstand bleven 
zij in hun woonplaats. Toen we te horen kregen dat Bali dood in hun 
waterput was gevonden, begrepen wij dat het om een misdrijf ging. 
Omdat er  in hun dorp geen begraafplaats  is, werd Bali zonder veel 
tegenstand  op  zijn  eigen  veld  begraven. Op  31  januari wordt  een 
herdenkingsdienst gehouden. Wij vragen om gebed voor de vrouw 
van  Bali  en  hun  twee  zonen  en  dochters  en  voor  al  onze 
evangelisten  in  dat  gebied. Wij  hebben  ook  gebed  nodig want  de 
toestand in India is helemaal niet goed, maar aan de andere kant is 
er een enorme opwekking die over heel India waait! 
  

Onze vernieuwde website 
Sinds kort is onze vernieuwde website in ‘de lucht’. Heeft u internet 
neem dan een kijkje op www.kinderenvanindia.nl . Een aantal items 
zoals  een  doneerknop  is  nog  onder  constructie. Maar  de meeste 
informatie is al geplaatst. Wij hopen in de toekomst ook maandelijks 
het  laatste  nieuws  over  het werk  in  India  via  de website  door  te 
geven.  Onze  kwartaal  nieuwsbrief  blijven  wij  daarnaast  gewoon 
toezenden.  Ook  willen  we  doorgeven  dat  ons  e‐mail  adres  is 
gewijzigd in admin@kinderenvanindia.nl . 
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Het verhaal van weduwe Pratha Messey  
Mijn naam is Prabha Messey. Ik dank de Heer dat ik de gelegenheid 
krijg om mijn levensverhaal met u te delen. In het jaar 2011 overleed 
mijn man en bleef ik achter met vier dochtertjes en een zoontje.  

 
Het was  heel moeilijk  om  alleen  en  zonder  inkomen  voor  hen  te 
zorgen. In die hele moeilijke tijd ging er een deur voor mij open toen 
voorganger  John Satish George en  zijn vrouw mijn kinderen  in het 
kinderhuis  Elisabeth  opnamen.  Mijn  oudste  dochter  kon  na  de 
Middelbare School  twee  jaar voor  computer operator  studeren en 
heeft nu een baan. Mijn tweede dochter is nog in het kinderhuis en 
loopt college en geeft  les op de  lagere  school,  terwijl mijn  jongste 
twee dochters op de Mavo zitten.  Ik zit  in het weduwenproject en 
krijg een maandelijkse ondersteuning via de stichting. Voor de kerst 
hebben alle weduwen een grote omslagdoek en een  sari gekregen 
waar we allemaal blij mee ben. Ik dank alle sponsors en helpers die 
de kinderen en mij helpen en  ik bid altijd voor u allen. Dankzij de 
hulp  van  de  Heer  en  uw  liefdevolle  ondersteuning  hebben  de 
kinderen het goed en kunnen studeren.  Ik dank de Heer voor alles 
wat Hij voor mij heeft gedaan. 
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gekleed  gaan  in  stralend  wit  linnen,  want  dit  fijn  linnen  zijn  de 
rechtvaardige daden van de heiligen.  In het begin van het Nieuwe 
Testament deed de Here  Jezus  zijn  eerste wonder op  een bruiloft 
waar  hij  water  in  wijn  veranderde  en  er  Zijn  heerlijkheid 
openbaarde. Deze bruiloft is door de eeuwen heen de bekendste in 
alle landen van de wereld. Er zijn honderden schilderijen en glas‐in‐
lood ramen van deze bruiloft. Het grootste schilderij in het museum 
Le  Louvre  is  het  schilderij  van  de  Bruiloft  van  Kana  van  Paolo 
Veronese.  Als  Jezus  niet  uitgenodigd  was  zou  niemand  van  deze 
bruiloft  in de  kleine plaats Kana  geweten hebben. Wat  een  zegen 
kregen deze bruid en bruidegom omdat ze Jezus met zijn discipelen 
hadden uitgenodigd. 
 

Nieuw sanitair in het kinderhuis 
 

Het nieuwe  toiletblok  voor het  kinderhuis  is nu bijna  klaar. Alleen 
moeten  de  toiletpotten  nog  geplaatst  worden,  de  tegels  gelegd 
worden, de waterpijpen aangesloten worden en de deuren geplaatst 
worden. Op 16 januari konden de bouwvakkers weer voor het eerst 
komen. Het is nog steeds moeilijk om bouwvakkers te krijgen omdat 
de Modi regering grootschalige projecten heeft opgezet om huisjes 
voor  arme mensen  te  bouwen.  Onze  nachtwaker  en  onze  kokkin 
hebben zo’n mooi huisje gekregen. We hopen dat de renovatie van 
het  sanitair  spoedig  afgerond  kan  worden,  zodat  de  kinderen  de 
toiletten  kunnen  gebruiken.  Hierna  willen  we  onze  eetzaal 
renoveren  en  gezellig  maken  want  dat  is  ook  hard  nodig!  We 
hebben  al  een  flink  bedrag  ontvangen  voor  de  renovatie  van  de 
eetzaal  (het  jubileumproject). Hartelijk dank hiervoor. We zullen  in 
onze volgende nieuwsbrief meer hierover melden. 
 

Ons zendingshuis in de stad Bhilai  
 

Op 17 december hebben wij mijn verjaardag  in onze kerk  in Bhilai 
gevierd  en  John  had  profetes  Rashmi  Dethe  uitgenodigd  om  te 
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komen spreken en een zegen te vragen voor mij. Het was een heel 
fijne dienst met erna een etentje. Na de preek profeteerde zij over 
mij  en  sprak  dat  ons  multifunctioneel  gebouw  in  Bhilai  ook  een 
gebedshuis  zou worden waar  constant  gebeden  zou worden. Heel 
kort hierna vroeg de organisatie  ‘Jesus Calls’ of onze winkelruimte 
die  in  dit  gebouw  is  voorzien  mochten    huren.  Wij  dachten 
onmiddellijk aan deze profetie. En zo werd op 10  januari de  ‘Jesus 
Calls’  Prayer  Tower  officieel  geopend  in  ons  gebouw  in  Bhilai. De 
Organisatie  ‘Jesus  Calls’  is  opgericht  door  de  evangelist  Dr.  Paul 
Dhinakaran. Deze organisatie heeft als doel gebedsruimten (torens) 
op te zetten in grote steden in India en ook in het buitenland om zo 
de noden van de mensen, de stad en het land in gebed voor God te 
brengen.  Toen  wij  in  het  jaar  2006  op  heel  bijzondere  wijze  dit 
gebouw  konden  kopen wilde  ik dat het  gebouw elke dag  gebruikt 
zou worden voor het werk van de Heer, zodat veel mensen hierdoor 
gezegend zouden worden en dat  is werkelijk uitgekomen. Het  is er 
altijd een drukte van belang. Het is een Christelijk Centrum voor heel 
Chhattisgarh  en  zelfs  voor  India  geworden.  Pas  geleden  zat  John 
alleen in de zitkamer van de zending en bad dat er iemand langs zou 
komen die  zijn of haar  leven  aan de Heer wilde  geven.  Kort erna 
kwam er een Hindoe zakenman binnen die vertelde dat zijn zoontje 
ziek was  en  dat  hij  zoekende was.  John  heeft  hem  het  evangelie 
gebracht en kon met hem bidden en hem tot de Heer leiden. Velen 
hebben  in dit gebouw de Heer gevonden en nu wordt er ook nog 
continu gebeden in deze ‘gebedstoren’ in het gebouw in Bhilai!   
 

Verrassingen voor de weduwen en kinderen  
 

De weduwen en kinderen werden dit jaar tweemaal verrast met een 
kerstgeschenk. Onze vrienden Leen en Gre Vermeulen zonden ons 5 
grote  dozen  vol  met  warme  gebreide  omslagdoeken  voor  de 
weduwen  en  gebreide  mutsen,  sjaals,  wanten  en  schriften, 
notitieboekjes  en  schrijfmateriaal  voor  de  kinderen.  We  hebben 
eerst  een  gezellige middag  voor  de weduwen  gehouden waar  ze 
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snacks  en  hun  omslagdoeken  ontvingen  die  met  gejuich  werden 
ontvangen. We kregen later telefoontjes van andere vrouwen die er 
ook een wilde hebben! Op 30 december hebben de weduwen een 
mooie sari als kerstgeschenk van de stichting ontvangen waar ze ook 
heel blij mee waren! De speciale middag van de kinderen was ook 
heel  leuk  toen  ze  eerst  hun  verrassing  uit  de  Nederlandse  dozen 
ontvingen.  Ze  waren  er  zo  ontzettend  blij  mee.  Nadat  ze  hun 
geschenken ontvangen  hadden  kregen  ze  snacks. Dus dit was  een 
dubbele zegen voor de weduwen en kinderen dit jaar! Heel hartelijk 
dank Leen en Gre en een  ieder die een kerstgift gegeven heeft. We 
danken alle sponsors voor de trouwe hulp opnieuw betoond aan de 
kinderen, de  weduwen en evangelisten en het werk dat de Heer ons 
heeft toevertrouwd. 

 
 

 


