
1 
 

 
"Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave." 2 Kor. 9:15 

 
Het jaar 2020 is het jaar van de ramp met de Covid-19, angst voor het virus en de dood, werkeloos, economisch zwak 

en hopeloos. Om dit alles te zien kan iemand zich vreselijk beroerd voelen, maar als een kind van God mogen we 

reageren volgens Romeinen 8:28 "We weten dat alle dingen ten goede samenwerken aan hen die God liefhebben, aan 

hen die geroepen zijn volgens zijn doel". Dit vers maakte dat ik God moest bedanken en zien wat dit alles ons zal brengen. 

Eerst zagen we in Tamil Nadu dat alle gelovigen van de arbeidersklasse en van de dagloners zich heel verdrietig voelden. We 

baden en schreven enkele Gebedsverzoeken waarvan we moesten afwachten welke acties we zouden kunnen ondernemen 

om deze mensen te helpen. We kregen goede reacties van al onze gebedspartners. We konden vier keer helpen, terwijl we 

intussen een grote tragedie in Bihar onder onze ogen zagen afspelen onder de vele arbeidsmigranten. Miljoenen mensen 

liepen te voet over de weg, voor duizenden kilometers. Het was echt hartverscheurend wat er gebeurde. 

We zijn begonnen met het helpen van een aantal 

gelovigen tijdens de pandemische lockdown in Hunsur 

en Tamil Nadu en later in Bihar en Orissa. In de maand 

augustus en de eerste week van september 

verwoestte ook nog eens een zware overstroming 

vele delen van Bihar. Volgens overheidsbronnen 

werden 80,3 miljoen mensen getroffen door de 

overstroming.  

We zijn begonnen met het helpen van bijna 4000 gezinnen. Niet alleen met boodschappen, maar ook met de eerste 

basisbehoeften, omdat we zagen dat velen worstelden met benodigdheden die voor hen essentieel zijn om de 

overstroming te overleven. Ze hebben een beperkte bron van inkomsten en daarom deden we wat we konden om in 

hun noden te voorzien.  

We kozen zo'n 30 dorpen uit die moeilijk te bereiken 

waren door gebrek aan goede toegangswegen en 

waar ook geen sanitaire voorzieningen en gezond 

helder drinkwater beschikbaar was.  

We spraken met veel dorpshoofden dat de regering 

miljoenen roepies beschikbaar zou stellen en voor 

pompen en drinkwater zou zorgen.  

Maar corrupte ambtenaren staken al dat geld in hun eigen zak en het gevolg was dat deze noodlijdende dorpen nog 

steeds geen goed drinkwater hadden.  

In sommige dorpen zamelen de dorpelingen wat geld in 

en gebruiken kleine handpompen, maar dat water is 

vervuild en ongezond. Als dat water 's nachts wordt 

bewaard, zal het zowel in het regenseizoen als in de 

zomer een gele kleur krijgen.  

Deze arme dorpelingen kunnen zich geen verpakt 

drinkwater veroorloven, dat is voor hen te duur. In de 

dorpen die water uit zulke bronnen drinken, worden ze 

ziek en veel kinderen krijgen huidproblemen. We baden 

voor hun gezondheid en voor gezond drinkwater. 
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MINIWATERPROJECT: We hebben verschillende verslagen met fotomateriaal verzonden en veel van onze broeders 

en zusters hebben ons geholpen om totaal tot nu toe 16 miniwaterprojecten te verwezenlijken. De meesten van jullie 

hebben deze berichten, foto's en video's gezien, met name degenen die WhatsApp-contact hebben met onze groep.  

Ik heb Bihar 3 keer bezocht. Mijn recente 

bezoek was erg bemoedigend om alle 

dorpelingen te zien met hun goede 

getuigenissen. Velen van hen zagen voor het 

eerst in hun leven een waterkraan waaruit 

schoon drinkwater kwam!  

Drie maanden geleden introduceerde de 

regering een project dat Nal - Jal heet en dat 

“Water in Tapes” betekent, omdat de 

parlementsverkiezingen in de buurt waren.  

Maar ze leverden alleen de buizen en boorden kleine gaten om vervolgens het project in de steek te laten. De pijpen 

zijn er wel, maar er komt geen water uit en er is geen diep boorgat, omdat de verkiezingen voorbij zijn. De dorpelingen 

zeiden sarcastisch dat deze politici over 5 jaar wel weer met allerlei beloften die niet vervuld zullen worden tijdens de 

volgende verkiezingen.  

We hebben de afgelopen maand 3 miniwaterprojecten uitgevoerd, speciaal voor de arbeiders in Pipra. En nog een in 

Gandhi Khust Ashram (het betekent Gandhi lepra-kolonie). Het is vlakbij Motipur en daarna de derde in de zesde wijk 

van Motipur waar de Belgische missionaris meer dan 50 jaar geleden de kolonie voor de Lepra’s bouwde, waarna 

ongeveer 6 jaar geleden enkele mensen uit Japan hun huizen repareerden en schilderden. 

In Bihar zagen we in veel dorpen geen 

elementaire levensbehoeften, geen sanitaire 

voorzieningen, geen fatsoenlijk drinkwater, geen 

drainages, geen basisscholen, geen fatsoenlijke 

straten voor de dorpelingen. Hun straten zijn 

slechts anderhalve meter breed en moeilijker te 

bereiden dan in de grote steden. Duizenden en 

duizenden mensen worden geconfronteerd met 

de problemen, ook in de steden!  

Miljoenen mensen leven aan de kant van de weg, bij het afval. Ze leven in tenten en als ze al huizen hebben zijn de 

muren van bamboe. En dat in een tijd dat de minister-president met miljarden roepies een nieuw parlementsgebouw 

opende, terwijl het oude nog in heel goede staat verkeerde. Onze Indiase regering geeft miljarden uit aan gebouwen 

terwijl het miljoenen mensen ontbreekt aan de meest eenvoudige basisbehoeften. Onze Indiase premier weet niet of 

ziet niets, hij wil alleen maar een nieuw parlement bouwen. Wat een tragedie!  

Toen ik een tweede leprakolonie bezocht zag ik een melaatse man die niet gewoon kon 

lopen. Hij gebruikte een fiets waar hij op kon leunen en met behulp van die fiets kon hij zich 

een beetje verplaatsen. Ik zag zoveel mensen die niet gewoon konden lopen en ook geen 

wandelstok hebben om hen te ondersteunen bij het lopen. Een lange man had een stok, 

maar die was te kort, zodat hij zich moest zich buigen om te kunnen lopen. Wat een tragedie!  

Ik dacht aan Paulus, die in 2 Korintiërs 12:10 schreef: "Daarom heb ik een welbehagen in 

zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, om Christus' wil. Want als ik zwak 

ben, dan ben ik sterk." Maar toen ik al dit lijden zag kon ik de hele nacht niet slapen. 

GANDHI KUSHT ASHRAM: Voor deze mensen hebben ze geen medische faciliteiten en 

door de huidige pandemie konden ze het afgelopen jaar geen ziekenhuizen bezoeken of 

medisch personeel naar hen toe laten komen. En al het voedselrantsoen van de overheid 

bereikt hen niet.  

Terwijl wij in het dorp waren, kwam er een medisch werker. We vroegen hem te helpen met 

medische voorzieningen om deze mensen te helpen. Hij zei dat ze overal helpen en 

beschuldigden de dorpelingen ervan dat ze tegen buitenstaanders liegen dat er geen hulp was. Maar we kunnen 

duidelijk zien dat dit niet het geval is, want veel van de lepralijders hadden wonden met bloed en push wat uit hun 
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benen en handen kwam. En het excuus van de medische hulpverlener was dat ze vanwege COVID 19 niets kunnen doen. 

Maar de dorpelingen zeiden dat ze, wanneer ze de benodigde medicijnen krijgen, ze zichzelf kunnen helpen. 

In dit Lepra dorp is er geen goede drinkwatervoorziening, ze moeten lange moeilijke wandelingen maken om water uit 

de rivier te halen. En het water uit de rivieren is niet geschikt voor drinkwater. Nu we dit gezien hebben, hebben we 

een put geboord en de onderwaterpomp met de kranen verbonden.  

Alle drie leprakolonies hebben medicijnen, wandelstokken en 

driewielers nodig en ook speciale slofjes voor hun door lepra 

aangetaste voeten. En het belangrijkste wat hun kinderen nodig 

hebben is om onderwijs te krijgen. Er zijn daar bijna 70 kinderen.  

De kinderen moeten een gevaarlijke 6-baan weg oversteken om hun 

school te bereiken. Bid a.u.b. voor deze mensen. Alle 3 dorpen, Pipra, 

Motipur en Gandhi Kush Ashram, staan open voor het evangelie.  

De mensen loofden ons met allerlei woorden en overladen ons met alle soorten zegenwensen die ze kenden. Dat is de 

Indiase manier om waardering te tonen. Ze zeiden dat er geen ambtenaren van de regering waren gekomen om hulp te 

verlenen. Ik had de vrijmoedigheid om het evangelie met hen te delen, want ze stonden er echt voor open. Veel oude mensen 

daar bleken zich te herinneren dat er ooit eens zendelingen waren gekomen die hen predikten, maar toen die waren 

vertrokken kwam er niemand na hen om het evangelie aan hen verder uit te leggen.  

Door al die sociale werken die we nu gedaan hebben, zien de mensen iets anders in ons dan het evangelie waarvan ze 

ooit eens hadden gehoord. Nu willen ze graag weten wat het Woord van God voor hun zielsbehoud en in praktische zin 

betekent. In Hosea staat: "Zaai voor jezelf gerechtigheid; oogst in barmhartigheid; baken een braakliggend terrein af, 

want het is tijd om de Heere te zoeken. Totdat Hij komt en gerechtigheid op je regent." Hosea 10:1 2  

Toen ik hun openheid opmerkte, beloofden we hun dat 

we de meegebrachte evangeliefilms zouden laten zien en 

ze verwelkomden ons van harte.  

Op dezelfde manier zijn de meeste dorpelingen bereid 

om het evangelie te leren kennen. Hiervoor hebben we 

meer projectoren en draagbare luidsprekers nodig (met 

oplaadbare en ingebouwde versterkers).  

Ik begrijp nu waarom de Heere mij hier heeft gebracht 

om dit sociale hulpverleningswerk aan te vangen en de 

mini-waterprojecten te doen. Ik herinner mij de tijd in 

2004, toen de Tsunami ramp zich voltrok aan de kust van 

Tamil Nadu.   

Toen gingen we met onze kleine groep Bijbelschool studenten vanuit Hunsur naar Tamil Nadu om eerste hulp verlenen.  

Daarna konden we het Evangelie verkondigen en diverse Christelijke huisgemeenten planten. Nu werken we in Bihar, 

Noord-India, maar het zijn absoluut verschillende situaties.  
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Toch zie ik hier meer deuren voor het Evangelie open gaan dan in de tijd dat we hulpverleningswerk in Tamil Nadu deden. Ik 

wil nu niet alle plannen onthullen, maar bid alstublieft met ons mee om de huidige mogelijkheden uit te breiden. 

Intussen kunnen we samen de Heere God prijzen.  

Laat alle glorie en eer gaan naar de Heere Jezus Christus, die ons in onze zwakheid sterkt. "Ik kan alle dingen doen door 

Christus die mij versterkt." Filippenzen 4:13.  

CYCLONEN IN TAMIL NADU: 

Ook in Tamil Nadu werden ze binnen 2 weken geconfronteerd met 2 vreselijke cyclonen met windsnelheden van meer 

dan 100 Km. Het grootste deel van de daken van armoedige hutten zal weggeslagen worden. We hebben elk jaar 

geholpen sinds vele jaren zoals de cycloon elk jaar komt. Ook hebben we een huis met betonnen daken gebouwd. Maar 

dit hebben veel meer mensen nodig. Dat is wel te zien op de foto’s .  

In Hunsur danken we de Heere voor Zijn hulp. Tijdens de Covid-19 konden we onze grote vergaderzaal bouwen en die ook 

als multifunctionele zaal voor school en voor vergaderingen, bruiloften en seminars kan worden gebruikt. Onze Heere is 

zo trouw dat we dit grote gebouw kunnen bouwen. Nu zijn de ramen, deuren, elektrische werken en het schilderen aan 

de beurt. Ook danken we de Heere dat 10 mensen zich bekeerden tot de Heere Jezus en gedoopt konden worden.  

Download de link om het hele bouwproces te volgen: 

https://photos.google.com/share/AF1QipNQdtO7fH1Iub5-mAjDDa0lKb-v3YeLrNAevFTrOtIIkcuilrkh0uxMLj-

we0cC3w/photo/AF1QipOpExzt1v0gQtfTQbPvFBIKmfMHv1PIW7IvvYfc?key=R1YwTkNnMDVMOElfM1FocmdXRE9TN3lJcHBiQlRn 
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GEBEDSVERZOEKEN: 

1. Bid met ons mee om de vier evangelisten in Bihar regelmatig te kunnen ondersteunen. Ze hebben geen 

ander inkomsten en er zijn geen christelijke gelovigen die hen kunnen helpen. Oogst is er genoeg, maar 

arbeiders zijn er weinig. We weten allemaal dat het in het noorden van India moeilijk is om het evangelie te 

prediken. Dat kàn nu op sommige plaatsen! 

 

2.  Maar in Bihar, waar we nu werken, zijn nog wel open deuren. We weten echter niet hoe lang deze open 

deuren er zullen zijn. Want in India voeren ze elke dag nieuwe wetten in om vooral tegen het christelijke en 

het evangelie in te gaan. We prediken in het geheim. De meeste dorpelingen hebben nog nooit een 

evangelieboodschap gehoord. We richten ons op meer dan 15 dorpen om te beginnen met het planten van 

een gemeente. Hiervoor hebben we uw gebeden en steun nodig. Ik zal alle gegevens van de evangelisten 

later opsturen.  

 

3. Omdat Covid 19 zich snel begon te verspreiden mochten de scholen niet meer heropend worden, maar 

na vier maanden werden we door de overheid gevraagd om online lessen te starten via zoom. Maar de 

ouders hadden geen geld om de kosten te betalen vanwege de lockdown en we hadden salaris betaald aan 

de leraren die de online lessen volgden. Tijdens de lockdown vertelde de overheid dat we het salaris aan de 

leraren moesten doorbetalen, ook al is er geen school. Maar vanaf juli konden we de online lessen al 

organiseren voor onze eigen Adullam-schoolleerlingen, die ook de Skype seminars van Adullam Nederland 

drie keer in de week voor 90 minuten volgen. Maar we hebben moeite om hun salaris te betalen. Bid 

hiervoor. Vanuit het Bethel stichtingsaccount hebben we al wat kunnen betalen, maar volgens de nieuwe 

overheidsregels worden we verplicht de salarissen volledig door te betalen, anders wordt ons de vergunning 

om de school open te houden ontnomen. Bidt alstublieft met ons voor de leraren die niet volledig betaald 

konden worden, zodat de vergunning behouden kan worden! 

 

4.  Vandaag kregen we nieuws van onze Indiase onderwijsminister dat vanaf januari 2021 de school weer 

open kan (academisch 2020-21), maar met allerlei regels en voorschriften. Bidt alstublieft voor de nieuwe 

groep studenten en het schoolpersoneel dat ze bewaard blijven voor het Coronavirus.  

Wij danken u nogmaals uit de grond van ons hart voor al uw gebeden en steun voor dit werk. 

De uwe in dienst van de Heere Jezus Christus, Raju en Team, Bethel Ministries, Hunsur, Karnataka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze stichting Bankgegevens: 

Swift : AXISINBB151  IFS Code: UTIB0000151 
BANK ADDRESS: AXIS BANK, HARI PRIYA COMPLEX, TEMPLE ROAD, MYSORE, 570002 KARNATAKA, INDIA 

Naam van de begunstigde:    BETHEL PRAYER HOUSE TRUST   A/C. Nummer: 151010100041423 
ADDRESS: I.P.FARM, RATHNAPURI WEG, VINONBA KOLONIE, HUNSUR 571189 KARNATAKA, INDIA 

 


