Jaargang 33

N
Haarrtt VVaann IInnddiiaa
Uiitt hheett H
wss U
Niieeuuw
Mannen uit Arwad en Chelek stonden
overal op uw muren en Gammadieten
op uw torens; hun schilden hingen zij
allerwege aan uw muren; zij maakten
uw schoonheid volkomen.
Ezechiël 27:11

Op 2 oktober vond in de Protestantse kerk de jaarlijkse competitie
plaats waar wij onze kinderen en onze kokkin voor opgegeven
hadden. De leiders van de competitie kwamen uit onze hoofdstad
Raipur. Het was de hele dag zo stil op onze campus totdat de
kinderen terugkwamen met de vele prijzen die ze gewonnen
hadden. De competitie bestond uit verschillende onderdelen. In de
zangcompetitie hebben Purnima en kleine Suman, ons Elisabeth
koor en Nisha onze kokkin de eerste prijs gewonnen terwijl Priyanka
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de tweede prijs in ontvangst mocht nemen. Duwasha Manji werd de
eerste prijs overhandigd voor haar mooie speech en onze kokkin
ging heel blij naar huis met de tweede prijs. Sarika John won de
eerste prijs voor haar debat en Duwasha en Rudrani de derde prijs.
Eshter Thomas kan goed tekenen en heeft de eerste prijs gewonnen
in de tekencompetitie met een tekening met de opdracht tegen
roken! Er hangen nu weer meer schilden aan de wanden in het
kinderhuis, net zoals in de bijbel duizenden schilden aan de muren
van de Toren van David hingen (Hooglied 4:4) en heel veel schilden
aan de Torens van Tyre die de schoonheid van de stad volkomen
maakten. In 1972 ben ik in Tyre geweest en heb ik over de ruïnes
van deze prachtige stad gelopen waarover de profeet Ezechiël had
geprofeteerd dat het vernietigd zou worden! Ik bid dat met de hulp
van God en de sponsors onze zending in deze moeilijke tijd stand zal
houden tegen de vijand en een zegen zal blijven voor velen.
Fruitbomen en groenten op de campus

Op 20 augustus kwam de ECO club van Pendra onder leiding van de
directeur van de Oxford Engelse Middelbare School en onze vriendin
professor Sushma Kumar samen met een aantal leden en ook enkele
schoolkinderen, om vruchtbomen op onze campus te planten. Deze
bomen had de gemeente van Pendra ons gratis voor onze school en
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voor het graf van John gegeven. De ECO club heeft het hier met
groot plezier gedaan. Wat waren we blij met de nieuwe mango-,
guava-, jackfruit-, papaja-, cashew-, citroen-, tamarinde- en
vijgenbomen! Nu krijgen we ook nog moerbeibomen van de buren.
Onze enige kokospalm heeft heel veel vrucht gedragen dit jaar. We
hebben deze week een nieuwe geplant met nog wat andere
vruchtbomen. Dit jaar hebben de kinderen echt kunnen genieten
van de vruchten van de bomen die John door de jaren heen geplant
heeft in de campus. Voor de eerste keer heb ik kunnen genieten van
de guavas, vijgen en cashews in mijn eigen tuintje. Nu wachten we
op de bananen en de papaja’s. De maïsoogst was ook weer goed dit
jaar. Het is een lekkernij in India en zoals iedereen was John ook gek
op maïs en bracht ze vaak voor de kinderen die ze roosterden. De
rijst wordt wat later in november geoogst. Het zal niet zo’n grote
oogst als verleden jaar zijn maar we verwachten toch een goede
oogst. We hebben dit jaar niet alleen van de vruchten kunnen
genieten maar ook van de bomen en de bloemen op de campus. We
zijn vaak buiten waar we genieten van de natuur en het prachtige
uitzicht, terwijl de kinderen in de speeltuin spelen. Ik dank de Heer
elke dag voor datgene wat Hij voor ons allen gedaan heeft en ook
voor de sponsors en de helpers en het bestuur in Nederland.
Rudrani en Priyanka
Rudrani en Priyanka zijn zusjes en
komen uit de grote stad Bhilai.
Rudrani is 16 jaar en zit in de
eindexamenklas van de middelbare
school en Priyanka is 14 en zit in klas
9. Zij kunnen goed leren en zijn heel
leuke meisjes. Zij zijn drie jaar in het
kinderhuis. Hun moeder heet Lata en
is weduwe. Een paar maanden voor
de komst van de meisjes in het kinderhuis is haar man aan een
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hersenbloeding overleden. Zij werkt als werkster in een school en
woont samen met haar oudste dochter Kavita die studeert. Haar
man had juist voor zijn ziekte een huis voor hen gebouwd met twee
kamers in de buurt van onze zending in Bhilai. Lata komt ook uit een
Hindoe familie en is in onze kerk in Bhilai tot bekering gekomen.
Rudrani kan goed koken en beide meisjes zijn heel handig en
hulpvaardig. Rudrani is gek op cricket en Priyanka’s hobby is dansen!
Zij zijn hier het hele jaar tijdens de lockdown gebleven.
Hoe het verder gaat met het kinderhuis
We waren net weer goed aan de slag na het overlijden van John
toen vanaf 1 april alle bankrekeningen van de stichtingen, die geld
uit het buitenland ontvangen, werden gesloten. Alle stichtingen
waren ingelicht om een nieuwe bankrekening in een bank in New
Delhi aan te vragen. Hiervoor moesten we heel veel documenten
opstellen en invullen. Dit was extra complex omdat John vorig jaar
was overleden, maar we kregen toch al snel de nieuwe
bankrekening geregeld in New Delhi. We dachten dat we deze
bankrekening onmiddellijk konden gebruiken, maar we moesten nog
heel veel documenten naar een ander overheidskantoor online
sturen in New Delhi. Maar toen bleek dat er problemen waren met
de digitale verzending. Uiteindelijk hebben we nu na zo vele
maanden een nieuwe bankrekening die we kunnen gebruiken. Wij
behoren bij de gelukkigen want de vergunningen van veel
stichtingen zijn ingetrokken en veel stichtingen hebben hun nieuwe
bankrekening nog niet. Wel is het nu niet zo ‘makkelijk’ meer als
eerder maar we hebben de Heer voor alle overwinningen gedankt!
Door de diverse lockdowns hebben we het afgelopen jaar niet de
hele groep kinderen kunnen opvangen in het kinderhuis. Het was
niet toegestaan door de overheid. We hebben wel steeds een
groepje kinderen hier gehad en de andere kinderen hebben
online les gehad. Na de Diwali vakantie in november komen nu alle
kinderen terug naar het kinderhuis en zullen dan tot aan hun
eindexamens en de zomervakantie volgend jaar in het kinderhuis
4
November 2021

blijven. Wat een feest zal dat zijn om ze allemaal weer hier op de
campus te hebben. Ook zullen de weduwen weer komen die
voortdurend gebeden hebben.
We vragen gebed voor de toestand in India. Er is nu zware
vervolging en het is moeilijk voor de stichtingen en kerken. We
weten dat het nergens in de wereld niet meer zo is als het was!
Herdenking van Johns overlijden van een jaar geleden
Liefde is niet blijde met ongerechtigheid, maar zij is blijde met de
waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles
verdraagt zij. 1 Kor.13:6-7
De jongemannen van onze Elisabeth familie hadden voor 14
september een speciale samenkomst georganiseerd ter
nagedachtenis van het overlijden van John een jaar geleden. We
kregen gelukkig toestemming van de overheid om met een groep
samen te komen in de kerk. Het was een prachtige dienst die geleid
werd door Nehemiah Abraham en Sudarshan Singh. Mijn zwager
Oliver Alfred opende de dienst met gebed waarna de
aanbiddingsdienst geleid werd door Samson Lal en Neetu Mala
Masih.
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Ik had Kritesh Manikpuri gevraagd het woord te brengen. Kritesh is
samen met zijn jongere zusje Ranjeeta in het kinderhuis opgegroeid.
Toen zijn vader en enkele andere voorgangers bij hem thuis zaten te
eten na hun samenkomst, vielen extreme Hindoes zijn huis binnen
en werden ze meegesleurd naar de Hindoe tempel in zijn straat
waar ze voor de afgoden moesten knielen, maar de vader van
Kritesh en twee andere voorgangers deden het niet. Ze lieten hen
leven maar 12 jaar lang heeft de familie ontzettend geleden. Hun
huis en de kerk werden ook steeds met stenen bekogeld. En dus
heeft John de twee jongere kinderen onmiddellijk opgenomen in ons
kinderhuis. Veel van deze aanvallers zijn nu trouwe gelovigen in hun
kerk! Wel waren er dit jaar weer twee aanvallen en Kritesh werd
met de dood bedreigd. Kritesh en Ranjeeta hebben allebei theologie
gestudeerd en dienen de Heer. Kritesh sprak een prachtig woord
over Psalm 112.
Hierna liet Samson Lal een mooie video zien die hij gemaakt had
over het leven van John. Vervolgens sprak ik een kort woord over 1
Kor. 13:4-7 waarop John zijn leven had gebouwd en de Here Jezus
Christus navolgde waardoor hij bekend werd als de man van geloof
en bisschop van liefde.
De voorganger van onze kerk, Chandraprakash Gendely, die drie
maanden in het ziekenhuis heeft gelegen met corona en nu pas
weer echt op de been is, sprak aan het einde van de dienst de zegen
uit.
Na de dienst was er een etentje wat heel gezellig en zo lekker was.
Het was voor ons allemaal een zegen om samen te zijn!
Actie in Nederland
Deze zomer hebben twee tieners - Elselijne en Marjoke die Shanta
en Eric Willemen uit Ridderkerk kennen - spontaan een
inzamelingsactie georganiseerd voor ons. Ze hebben samen met
Chocolade Atelier Van Noppen pindarotsjes gemaakt en verkocht. Ze
hebben het prachtige bedrag van € 705 bij elkaar gebracht en
iemand heeft dit bedrag verdubbeld naar € 1410 en de chocolade is
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geschonken. Wat een prachtige gift. Wij zullen in de volgende
nieuwsbrief vermelden waar we deze speciale gift voor hebben
gebruikt. Heel hartelijk dank voor deze geweldige actie!!

In memoriam
Kostbaar is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten.
Psalm 116:15
Op 20 september kreeg ik het droeve bericht dat Riet van Gelder die
nacht was ontslapen. Riet is bijna 50 jaar mijn goede vriendin
geweest. Ze was een heel bijzondere en geweldige vrouw. Ze heeft
me heel vaak geholpen toen ik jong was en later heeft ze onze
zending hier in India gesteund. Tijdens ons verlof gingen we altijd bij
haar op bezoek. Wat was ze geliefd vanwege haar trouw en liefde en
haar hartelijkheid en sterke geloof. Tot het einde is zij een grote
zegen en steun geweest voor ons. John en ik hielden zoveel van haar
en waren haar dankbaar voor haar liefde en voor haar hulp aan onze
stichting. Zij zal altijd in mijn hart blijven. Ik weet dat de Heer haar –
net als verleden jaar mijn lieve man - thuisgehaald heeft om eeuwig
met Hem te zijn.
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Stichting Kinderen van India
Elisabeth Children’s Home, Jyotipur, Pendra Road,
Bilaspur C.G. 495117, India
Tel: Marja: 00 91 7751 220458
e-mail: johnmarja@gmail.com
www.kinderenvanindia.nl
Voorzitter: Eljakim Heidema Tel: 0032-36444877
Secretaris: Eric Willemen

Albert Cuypstraat 30,2981 CA Ridderkerk. Tel: 0180-425749

Penningmeester: Astrid van Hoeve - Verhagen
Reeweg 39, 3342 AA H.I. Ambacht. Tel: 078-6813713
Sponsorprogramma: Christine Heidema - van Dijk
E-mail: admin@kinderenvanindia.nl

ING Bank:
IBAN NL93INGB0000659498 BIC INGBNL2A
ABN-AMRO Bank:
IBAN NL27ABNA0455756902
t.n.v. St. Kinderen van India te H.I. Ambacht.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Rotterdam onder nummer 41131551
Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.
Graag wil ik mij aanmelden voor:
 Het ontvangen van de folder met algemene informatie over de
Stichting
 Het sponsoren van een Indiaas kind / bijbelschoolstudent / een
evangelist/ weduwe (door kruisen wat u niet wilt).
 Graag willen wij de folder per E-mail ontvangen.
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