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En het geschiedde,
als Hij met hen aanzat,
nam Hij het brood, en zegende het,
en toen Hij het gebroken had,
gaf Hij het hun.
Lukas 24:30
De speciale etentjes op onze campus
In het Nieuwe Testament lezen we hoe de Here Jezus van plaats tot
plaats ging om het evangelie te brengen, zieken te genezen, boze
geesten uit te drijven en zelfs doden op te wekken. We kunnen ook
lezen dat hij vaak aan tafel zat met de discipelen en zelfs met
farizeeërs en tollenaars. We kunnen ook lezen dat Hij tweemaal eten
uitdeelde aan grote menigten die naar Hem kwamen luisteren. Door
een wonder vermenigvuldigde Hij het kleine beetje eten waarvan de
grote menigten konden eten en er nog heel veel eten over was.

Maart 2022

1

Zijn eerste wonder gebeurde op een bruiloft waar Jezus uitgenodigd
was voor de bruiloftsmaaltijd waar Hij water in wijn veranderde.
Ook at Hij met zijn discipelen in het huis van Martha en Maria waar
Maria aan zijn voeten zat en Martha voor de grote groep kookte.
Voor zijn arrestatie vierde Hij de laatste maaltijd met zijn discipelen
in een bovenkamer. Na zijn dood at hij met de twee pelgrim gangers
en had hij nog een picknick met een paar discipelen aan de oever
van het meer. Jezus hield ervan aan tafel te gaan. Als de Heer
terugkomt om zijn bruid op te halen gaan we allereerst naar de
banketzaal om deel te nemen aan het bruiloftsmaal! Theologen
hebben boeken over de maaltijden in de bijbel geschreven en er
hangen prachtige schilderijen van de grote schilders van de
maaltijden van Jezus met de discipelen. John hield er ook van om
etentjes te geven. Hij organiseerde etentjes voor allerlei
gelegenheden voor onze kinderen, voor de weduwen, de familie en
vrienden die altijd zo heerlijk en gezellig waren. Als hij terug kwam
van zijn reizen bracht hij altijd snoepgoed mee voor de kinderen en
vaak bracht hij maiskolven waar John en de kinderen gek op waren
en op een vuurtje roosterden. Na Johns dood en de lockdowns zijn
we hiermee doorgegaan en nu hebben we weer gezellige etentjes
met lekker eten. Ook ging er al die jaren geen enkele bezoeker weg
zonder iets te hebben gedronken of te hebben gegeten en dat
houden we in stand. Onze zending staat hier bekend om en ook dat
onze kinderen zo goed te eten krijgen wat we dankzij de hulp van de
sponsors al die jaren hebben kunnen doen.
Kerst met de kinderen
Het was de eerste keer dat we de kerst met alle kinderen hebben
kunnen vieren, Normaal gaan de kinderen een dag voor de kerst
naar huis voor de kerstvakantie, maar vanwege de lockdown hebben
de kinderen de kerst en Oud en Nieuw hier doorgebracht. Omdat
alle kinderen aanwezig waren hebben we het kerstspel in de
kerstdienst op eerste kerstdag opgevoerd. Het was nog nooit zo
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mooi opgevoerd als deze keer en paste zo mooi bij de dienst. Het
eindigde met een prachtig kerstlied waarna ik de kerstboodschap
gaf. Normaal eten we na de dienst altijd met elkaar maar vanwege
de coronamaatregelen werden er snacks uitgedeeld waarna de
kleine en grote kinderen mooie dansjes opvoerden. Het was een
hele bijzondere kerstdienst. Voor de kerst hebben de kinderen
vesten en jasjes gekregen die hard nodig waren want het is een heel
koude winter geweest met heel veel regen en onweersbuien. De
kinderen zijn per klas naar de winkel geweest om zelf uit te zoeken
wat ze wilden. Heel hartelijk dank voor uw kerstgift!!
Oud en Nieuw hebben we ook hier met zijn allen gevierd. Elk jaar is
er een dienst op Oudejaarsavond van 10 uur tot 2 uur in de nacht.
John deed dat altijd zo ontzettend leuk, maar ook nu was het fijn
met elkaar en hebben we de Heer gedankt voor het oude jaar en
hebben we het nieuwe jaar opgedragen aan de Heer.

Zoals ieder jaar kreeg iedereen weer een kalendertje met een
belofte erop. Na de dienst zaten we buiten om een groot kampvuur
waar thee werd gedronken en bhajya’s werden gebakken, die ik
Indiase oliebollen noem. Op Nieuwjaarsdag zat de kerk stampvol.
Het was een heel gezegende dienst waar ik het woord mocht
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brengen. In de avond hadden we een feestmaaltijd met de kinderen
en vrienden.
De weduwenmiddag

Op 17 februari hadden weer een weduwenmiddag die geleid werd
door Monika John de leidster van ons kinderhuis. De kinderen
zongen een paar liederen met de weduwen waarna Monika een kort
woord bracht. Hierna kregen de weduwen een snack en konden ze
gezellig met elkaar praten wat heel belangrijk is. Nu ikzelf weduwe
ben begrijp ik dat nog veel beter. Vervolgens kregen alle weduwen
een sari waar ze heel blij mee waren. Ook ontvingen ze hun
maandelijkse support dat ze zo hard nodig hebben. Het was weer
een heel leuke middag.
De toestand in India
Gelukkig loopt onze stichting goed na het overlijden van John. Er
waren enorme uitdagingen die we hebben kunnen overwinnen.
Nieuwe wetten en regelementen maken het echter niet makkelijk
voor de stichtingen. De kinderen maken het goed. De eindexamens
van de klassen 10 en 12 zijn aan de gang. Vanwege het corona risico
vinden deze keer de examens in de eigen scholen plaats. Tijdens de
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examens zijn er controles van de overheid. Wij hebben tot nu toe
een pluim gekregen. Vanwege de twee jaar lange lockdowns in India
noemen deskundigen op het gebied van onderwijs 230 miljoen
Indiase kinderen - van de lagere middelklasse en armere
bevolkingsgroepen van India - een verloren generatie. Ze zoeken een
oplossing voor de grote problemen maar die zijn jammer genoeg
moeilijk te vinden. In de maand april worden de overgangsexamens
gehouden van alle andere klassen. Deze keer moeten de kinderen in
de maand mei ook naar school om wat lessen in te halen. Dat zal
niet meevallen in de grote mei hitte.
De vervolging is het laatste jaar enorm toegenomen. Er waren veel
aanvallen van extreme Hindoe groepen in kerken en huizen van
christenen in onze provincie. Het huis van gelovigen uit onze kerk in
Bhilai werd volledig vernield. Niets was nog heel en onze gelovigen
werden geslagen. Veel dienstknechten van God zijn gearresteerd en
zitten in de gevangenis terwijl de aanvallers kunnen doen wat ze
willen. Ondanks de aanvallen en de nieuwe anti bekeringswetten
groeit het werk van de Heer enorm. Honderden brengen het
evangelie dagelijks in Facebook, Zoom en Whatsapp en de kerken
zitten ook vol. Ondanks het gevaar is het volk van God zo dynamisch
en moedig! Zondag 6 maart heeft Nehemiah Abraham hier
gesproken. De kerk was stampvol. Op 26 maart hebben we een
picknick met de kinderen en de gelovigen en op 27 maart komt een
christelijke filmster uit Bollywood zijn nieuwe film laten zien in onze
kerk. In de eerste week van april komt er een gebedsgroep van 25
christenen uit Raipur om bidstonden te houden in onze kerk.
Nu het graf van John is afgemaakt zullen - zoals het in India
gebruikelijk is - vrienden, familie en kennissen in Pendra Road
bijeenkomen op 14 april.
In Bhilai zijn naast de kerkdiensten de seminars ook weer begonnen.
Er was verleden week een vierdaagse seminar wat heel goed is
geweest en van 20 tot 22 maart is er weer een seminar van de
bijbelvertalers waarvan de leider Sudarshan Singh is die in het
kinderhuis is opgegroeid en theologie heeft gestudeerd.
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Ons meisje Suman Masram
Suman is drie jaar geleden in ons kinderhuis opgenomen. Ze was 9
jaar en was nog nooit naar school geweest. Haar moeder komt uit
een Hindoe familie. Haar ouders vonden een man voor haar maar
snel na hun huwelijk verliet haar man haar en is zij teruggegaan naar
het huis van haar ouders. Later kwam er
een Moslim in haar dorp wonen die een
autorickshaw had en is zij met deze man
weggelopen. Zij raakte in verwachting en
toen Suman werd geboren heeft de
Moslim vader haar in de steek gelaten.
Eerst kwam hij nog wel af en toe langs
maar al gauw kwam hij helemaal niet
meer en is ze met Suman weer naar haar
ouders teruggegaan. Maar vanwege haar
bedenkelijke reputatie wilden de
dorpelingen niets met haar te maken
hebben. Ze is toen weer weggelopen en kwam in Pendra Road
terecht waar ze een klein huisje huurde. Ze was een
gebroken vrouw en heel depressief. Op een dag ontmoette ze
enkele christenen die haar het evangelie brachten en vertelden dat
Jezus vergeving bracht. Deze ontmoeting veranderde haar hele
leven. Zij gaf haar leven aan de Heer en werd een blijde vrouw en
werd lid van onze Bethel Volle Evangelie Gemeente. Wij hebben
Suman in het kinderhuis opgenomen. Omdat ze nog nooit naar
school was geweest zit ze als 12 jarige pas in de vierde klas. Ze gaat
nooit naar huis maar ziet haar moeder in de samenkomsten. Ze is
een schattig meisje en haar hobby is lezen!
In memoriam
De gedachtenis van de rechtvaardigen zal tot zegening zijn.
Spreuken 10:7
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Op 26 december, tweede kerstdag, ontvingen we het droevige
nieuws van het overlijden van onze lieve vriend Jos IJsselstijn. Hij
was heel ernstig ziek en lag wekenlang op de intensive care. We
hoopten allemaal dat hij het zou overleven maar de Heer heeft hem
thuisgehaald. We hielden veel van Jos omdat hij zo bijzonder en
nederig was en de Heer zo lief had. Zoals John in India overal het
evangelie bracht, bracht Jos met zijn zoon Edo het evangelie op
straat in Rotterdam. Vijf keer is hij bij ons in India geweest en steeds
is hij een zegen voor velen geweest. Financieel heeft hij veel
evangelisten en voorgangers en kinderen geholpen. Jos was heel
moedig en streed tegen de vijanden van het kruis. Tot aan het einde
toe heeft hij net als de apostel Paulus de goede strijd des geloofs
gestreden en is hij nu in de hemel. We bidden voor Anke, de lieve
vrouw van Jos en zijn dochter en vier zonen en hun gezinnen die Jos
zo missen. Wij zullen Jos ook nooit vergeten!
Nieuws van het bestuur in Nederland
Vorige keer heeft u kunnen lezen dat een spontane actie vorig jaar
zomer van 2 tienermeisjes in Nederland een mooi bedrag had
opgeleverd. Nu kunnen we u melden dat deze speciale gift zal
worden besteed aan een beamer voor de school. Naast het gebruik
voor de lessen, kunnen we de beamer ook gebruiken voor
filmavonden met de kinderen.
Verder willen wij u doorgeven dat binnenkort de banken helaas de
accepten afschaffen. Zolang het mogelijk is zullen wij deze naar u
zenden met de nieuwsbrief. Wanneer dit niet meer mogelijk is kunt
u naast het overmaken via een eigen overschrijving ook via de
doneerknop op onze website een gift geven of via een periodieke
schenking. Een dergelijke schenking kan via een schenkingsformulier
welke u op onze website kunt downloaden of bij ons telefonisch of
per e-mail kunt opvragen. Schenkingen met een minimale periode
van 5 jaar kunt u volledig aftrekken.
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COLOFON

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
of via de DONEERKNOP op de website onder ‘Doneren en schenken’
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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Naam

: .............................................................................................

Adres

:..............................................................................................

Postcode/Woonplaats:....................................................................................
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Telefoonnummer: .................................... E-Mail Adres:................................
St. kinderen van India, p/a A.Maart
van Hoeve-Verhagen,
Reeweg 39, 3342 AA
2022
H.I. Ambacht

