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Samuel nu diende voor het aangezicht
des Heren, een jongen, met een linnen
lijfrok omgord. Zijn moeder was
gewoon een kleine mantel voor hem te
maken, en zij bracht hem die van jaar
tot jaar, als zij met haar man ging om
het jaarlijkse slachtoffer te brengen.
1 Sam. 2:18-19

Op 19 april hebben we het afscheidsfeestje van de leerlingen van de
Middelbare school gevierd. Elk jaar vond dat feestje op de veranda
van de school plaats maar deze keer hebben we het niet overdag
maar in de avond in de kerk gevierd met de kinderen, onderwijzers
en leraren, ons personeel en de bestuursleden. Het begon met een
aanbiddingsdienst waarna de leerlingen van klas 12 allemaal een
kort getuigenis gaven. Hierna bracht ik een kort woord over de
moeder van Samuel die hem naar het huis van God had gebracht
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waar hij werd onderwezen om priester en profeet te worden en
tevens een goede schoolopleiding te volgen en hoe zijn moeder hem
jaarlijks bezocht en een nieuw uniform voor hem meebracht. Ik
wees hen erop dat hun moeders en vaders hen ook elk jaar naar het
kinderhuis brachten met een nieuw uniform om hier naar school te
gaan en om tevens de Here Jezus te leren kennen en uit de bijbel te
worden onderwezen. Mijn verlangen voor de kinderen is dat zij net als alle kinderen die in het Elisabeth kinderhuis zijn opgegroeid
en net als kleine Samuel, die zo uitblonk dat hij niet alleen de Hoge
Priester maar ook de Profeet en zelfs de President van Israël werd zouden uitblinken. Na mijn bemoediging werd er gebeden en was
het tijd voor de spelletjes die met veel gejoel en gelach werden
gadegeslagen waarna de cake werd aangesneden. Vervolgens
kregen alle leerlingen van klas 12 een beker met de naam van het
kinderhuis en een foto van John en mij erop. Ze vonden het
prachtig! Het feest eindigde met een lekker etentje.

De kinderen voor mijn huis. Ze krijgen voor Pasen een nieuwe jurk of
broek.
Uitslagen van de examens van klassen 10 en 12
De uitslagen van de eindexamens van de klassen 10 en 12 zijn op
zondag 15 mei bekendgemaakt. Vanwege de lockdowns en
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gedeeltelijke online lessen waren we zo ongerust en we durfden
amper naar de uitslagen te kijken! We werden echter verrast met
een heel goed resultaat voor beide klassen! In klas 10 is maar één
meisje gezakt. En Anamika Lal, Pinky Chauhan en Ravina Manjhi zijn
met hoge cijfers in de eerste divisie geslaagd en alle andere
leerlingen in de tweede divisie. In klas 12 zijn twee meisjes gezakt en
hebben vier leerlingen een herexamen. Kavita, een Hindoe meisje
uit een zeer arm gezin, is in de eerste divisie geslaagd terwijl Kantha
Lahiri in de derde divisie geslaagd is en alle andere leerlingen in de
tweede divisie. Eind juni zullen de herexamens plaatsvinden en
mogen degenen die gezakt zijn het nog een keertje overdoen. We
zijn echt tevreden met dit resultaat. Van de 23 leerlingen in klas 12
komen de meeste kinderen niet meer terug naar het kinderhuis.
Degenen die blijven gaan college volgen en tegelijkertijd een
computer opleiding met tekstverwerking, boekhouding en
gegevensbeheer volgen.
Driedaagse conferentie

Van 13 tot 15 mei vond in onze kerk een driedaagse conferentie
plaats van de stichting Jesus Calls van de bekende evangelist Dr. Paul
Dhinakaran. Evangelist Edwin Satesh uit Chennai in Zuid India was de
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spreker en met hem kwam Johns vriend Bischop Purna Sagar Nag uit
Raipur. Nehemiah Abraham had de conferentie georganiseerd met
de hulp van Sudarshan Singh. Kritesh Manikpuri vertaalde de
sprekers. We hadden veel bezoekers uit andere plaatsen en het
gasthuis was vol. Het waren hele fijne diensten die druk bezocht
werden waarna er gezamenlijk werd gegeten. De middagen waren
vrij en konden we bijpraten. Gelukkig dat er dan geen diensten
waren want elke middag waren er hevige regenbuien met wind en
onweer en viel de elektriciteit steeds uit. De avonden waren
daardoor koeler wat plezierig was. Op zaterdag 14 mei hebben
Bischop Purna Sagar Nag en de jongeren vroeg in de avond bloemen
op het graf van John gelegd. Bischop Purna Sagar Nag gaf een
prachtig en bemoedigend woord voor deze nieuwe generatie die
door John was opgeleid. Het was een geweldige en vreedzame
conferentie die we vanwege de lockdowns en Johns overlijden ruim
twee jaar niet hebben kunnen houden.
Trouwerijen
Op 16 mei is Sarleshlata Sandhya met Jitendra uit Bhopal getrouwd.
De vader van Sarleshlata is
voorganger van een kleine kerk
in een dorp in het Dhindori
district in Madhya Pradesh
waar wij veel voorgangers en
evangelis-ten hebben kunnen
onder-steunen.
Sarleshlata is in ons kinderhuis
opgegroeid en na haar
Middelbare School heeft John
haar naar de drie en een half
jarige verplegingsopleiding in
Bangelore gestuurd waar ze
haar diploma heeft gehaald en
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onmiddellijk een baan als verpleegster in New Delhi kon krijgen
waar ze nu nog werkt. Ze werd er uitgekozen om de hogere
verplegingsopleiding te volgen waar ze inmiddels ook voor is
geslaagd. Ze maakt het heel goed en heeft zelfs een huis voor haar
ouders in hun dorp kunnen bouwen. Vanwege de conferentie en het
slechte weer (storm en hitte) kon ik helaas de trouwerij niet
bijwonen. Ishak en Florence Bagh hebben de trouwerij wel
bijgewoond en vertelden mij dat het een heel gezegende dienst was
met erna een hele grote bruiloft!
Op 17 mei is Vandana Maravi
uit ons kinderhuis getrouwd
met Raju Singh Uddey die
voorganger is in een kleine
plaats in de buurt van
Dhindori. Hij is de enige van
zijn Hindoe familie die tot de
Heer is gekomen en Hem nu
dient.
Ook de vader van Vandana
was voorganger in een kleine
plaats in de buurt van
Dhindori. Net na de dood
van John stierf hij aan een
hart aanval.
Vandana kon goed leren en
heeft haar Middelbare School
wetenschappen
gedaan
waarvoor ze geslaagd is. Ook heeft ze een bijbelschool gevolgd. Wij
konden er niet heen maar Duwasha Manjhi heeft de mooie dienst
en de bruiloft bijgewoond.
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Op 23 mei trouwden Sagar
Rai en Pinkey Kurre die
allebei in ons kinderhuis
zijn
opgegroeid.
Ook
Pinkey
heeft
de
verpleegstersopleiding
gevolgd en werkt in Raipur
in een ziekenhuis, terwijl
Sagar
na
zijn
schoolopleiding in een Air
Condition bedrijf een baan
kon krijgen waar hij nu
manager is.
Zij zijn in onze kerk in
Bhilai getrouwd.
Sagar wilde dat ik zou spreken in de trouwdienst maar Bhilai is een
hele hete plaats en vanwege de grote hittegolf kon ik er jammer
genoeg niet heen.
Ishak Bagh heeft er het woord gebracht en zijn vader heeft hen
ingezegend. Na de dienst hadden ze een etentje waar de koninklijke
Biriyani maaltijd werd opgediend.
Vergunningen en regelementen
Op 1 januari werden de vergunningen van zesduizend stichtingen,
die buitenlands geld ontvingen, ingetrokken. Al eerder waren de
vergunningen van meer dan zesduizend andere stichtingen
ingetrokken. Alle overige stichtingen, waaronder ook de onze,
zouden op 31 maart horen of de vergunningen verlengd of
ingetrokken waren maar vanwege de intense inspectie van elke
stichting is het uitgesteld tot 30 juni. Dus dat betekent dat we nog
steeds niet weten of onze vergunning verlengd of ingetrokken
wordt. Alle stichtingen lijden al enorm vanwege alle nieuwe
regelingen en wetten en nu moeten we allemaal wachten op de
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uitslag. De scholen openen officieel op 1 juli en nieuwe kinderen
moeten voor die tijd de nodige certificaten inleveren. Dus we
wachten vol spanning af!
Verandering ondersteuning voorgangers en evangelisten
Vanwege de nieuwe wetten en reglementen voor de stichtingen
hebben wij bericht ontvangen van onze accountant dat wij geen
voorgangers en evangelisten meer mogen ondersteunen en geen
tweejarige bijbelschoolopleiding meer mogen geven. Jarenlang zijn
wij in staat geweest om evangelisten in de verschillende delen van
India financieel te steunen en hun ook onderricht te geven in het
woord van God waar nu een eind aan is gekomen. Het is zo goed om
te weten dat door die jarenlange hulp in vele dorpen in India mooie
kerken zijn ontstaan en velen tot de Heer zijn gekomen. Het is nu
heel moeilijk geworden voor de Moslims en Christenen in India. Ik
wil allen die zoveel jaren zo trouw de evangelisten en voorgangers
hebben ondersteund heel hartelijk danken en ik vraag u allen voor
de Christenen van India en ook voor mij te blijven bidden.
In memoriam
Op 26 april ontving ik het droevige bericht van het overlijden van
Nico Breedveld. Nico was een heel goede vriend van mij. Hij was een
man van God, een profeet, een man van gebed en een geweldige
geestelijke strijder in het Koninkrijk van God. Hij was een hele goede
schrijver en schreef profetische en interessante artikelen en ook
heel erg leuke en hilarische artikelen en brieven die ik allemaal
bewaard heb! Hij stond ook achter ons zendingswerk en heeft onze
stichting verschillende keren financieel geholpen. Ondanks grote
beproevingen in zijn leven heeft hij het geloof behouden. Hij
verlangde ernaar naar de Heer te gaan en ik weet dat hij in de hemel
is. Ik mis zijn mails heel erg waar ik altijd zo om moest lachen! Ik
wens Ria en de familie en allen die hem lief hadden veel sterkte toe.
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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 / 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. van
Reeweg 39, 3342 AA
JuniHoeve-Verhagen,
2022
H.I. Ambacht

