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      NIEUWSBRIEF         AMBULANTE HULPVERLENING 

                 87                                              IN  

   DECEMBER 2020                     AFRIKA EN ASIA   
          
 

"Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is” (Lukas 21:28). 
 
VOLHARDEN TOT HET EINDE 
 
In onze vorige nieuwsbrief schreven we dat het voor iedere gelovige duidelijk zal zijn dat we in de laatste fase terecht 
zijn gekomen van de zo genoemde “bedeling van genade” (Ef. 3:2). Nu we wereldwijd in deze decembermaand de 
zwaarste lockdown van dit jaar zijn ingegaan, ervaren we met elkaar dat deze hele pandemie door de Heere God als 
een geloofsbeproeving en persoonlijke loutering van Zijn kinderen bedoeld is. Maar in deze bijzondere omstandighe-
den, ervaren we ook Gods zegen en inspiratie om wekelijks op maandag, woensdag en vrijdag van 7-8 uur en van 14:00 
tot 15:30  Zoom, Skype en WhatsApp bijeenkomsten te houden. En wekelijks ook anderhalf uur een Bijbelstudie Skype 
meeting met onze kleinkinderen over de wederkomst van onze Heere Jezus en studies over de Gemeente als Pilaar der 
Waarheid, Lichaam van Christus, Huis van God en Bruid van Christus. Daarnaast merken we met vreugde dat het aantal 
bezoekers van onze vernieuwde Adullam website www.adullam.nl toegenomen is.  
 
We ontvangen bijna elke dag berichten van onze Adullam medewerkers in India, Bangladesh, Uganda, Kenya en Uganda 
die de studies over de Efeze brief volgen waarin we onze positie in de hemel en het functioneren van de geestelijke 
gaven bestuderen. Velen ervaren, wellicht nog meer dan wij hier in Holland, de negatieve invloed van de steeds zwaar-
der wordende druk van overheidsbesluiten, waardoor velen hun baan en dus ook hun inkomen verloren hebben. Toch 
gaat het werk van de Heere Jezus, ondanks ziekte, tegenslagen, verlies van vrienden en familieleden, door, soms tegen 
de verdrukkingen in. Ook nu mogen we onze trouwe medestrijders in gebed en praktisch hulpbetoon daarvan op de 
hoogte stellen, zodat ook u met ons de Heere Jezus voor Zijn genade en tijdige hulp kunnen danken. 
 
India - Hulpverleningsprojecten in Karnataka, Tamil Nadu en Bihar India 
 
“Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen, die aan God geloven, zorg 
dragen, om goede werken voor te staan; deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen” (Titus 3:8 SV) 

 
Onze vrienden Raju en Shanthi Munivenkatappa uit Hunsur Karnataka Zuid-India, schreven in 
hun recente nieuwsbrief over hun vele en intense arbeid om het schoolwerk van de Bethel 
studenten met hun leerkrachten doorgang te laten vinden door middel van digitale online les-
sen. Hoewel de scholen officieel gesloten zijn, verplicht de overheid de directie van de Bethel 
school de salarissen van de leerkrachten door te blijven betalen. Wanneer dat niet gebeurt 
wordt de vergunning om les te kunnen geven of de school uit te breiden ingetrokken.  
 

Dit trekt een zware wissel op het budget van de Stichting Bethel-Adullam Ministries in Hunsur. De studenten en som-
mige van hun leerkrachten volgen ook driemaal per week voor anderhalf uur de wereldwijde online Adullam Skype 
seminars in Holland, samen met de voorgangers uit Uganda, Kenia, Burundi en Bangladesh. Dit doe ik samen met mijn 
geliefde broeder en evangelist John Bax uit Zeeland. In de bijlage leest u hoe de werkers in India deze pandemie onder-
gaan en welke mogelijkheden zij benutten om sociale hulp, gepaard met evangelisatie, ondanks de beperkingen door 
de grote overstromingen, orkanen en ziekten waarmee Karnataka, Tamil Nadu en Bihar hebben te maken.  
 
Ze bezochten leprozendorpen en konden 16 waterpomp pro-
jecten afsluiten. In de extra bijlage over al deze projecten leest 
u ook over de nieuwbouw van het vergaderlokaal, omdat het 
oude lokaal te ernstig was beschadigd door de watersnood die 
ook Hunsur trof en moest worden afgebroken.  
 
Zie de link voor een gedetailleerd foto verslag van de herbouw: 
https://photos.app.goo.gl/eq36usnad56osqWY9 
 
 

http://www.adullam.nl/
https://photos.app.goo.gl/eq36usnad56osqWY9
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Uganda – Busia. Voortgang van de Counseling cursus en graduaties 
 
Onze Ugandese medewerker Gilbert Ojiambo sprak opnieuw zijn dank uit voor het feit dat hij, 
ondanks de Corona beperkingen en zijn ernstig zieke vrouw Rosaline, toch de pastorale Coun-
seling Cursus in de districten Busia, Mayuge, Namayingo en Namutabe kon geven. Er zijn daar 
42 counseling centra gevestigd. Totaal studeerden er dit jaar, ondanks alle beperkingen door 
de Corona, toch honderden studenten af als counselor.  
 

Door gebrek aan inkomsten hadden de studenten echter moeite om hun finan-
ciele bijdrage aan de lessen te betalen. Gilbert en zijn medewerkers gebruiken de 
honderden Adullam Bijbelflyers en Adullam brochures om Praktische Bijbellessen 
over te dragen, zodat deze lessen in de levens van de betrokken studenten een 
gezegende uitwerking hebben in hun familie en omgeving.  
 
Bid voor zijn vrouw Rosaline, die ernstige suikerziekte heeft en hoofd van een la-
gere school is die ze samen hebben opgerich voor honderden arme kinderen. 
 
Uganda – Tororo. Counseling activiteiten van Bisschop Opio 

 
Opio meldde dat hij de hiernavolgende updates kon geven van zijn aandeel in de counseling 
lessen die hij in het district Tororo heeft gegeven. Hij schreef dat er in november en december 
6 klassen gaande zijn en dat er twee twee afstudeer seminars op 14 en 15 december waren. In 
totaal had hij 8 counseling klassen, waarvan er twee klassen in november afgestudeerden. De 
lessen werden in een zestal plaatsen gehouden in de hiernavolgende 6 plaatsen; 1: Nyakalado 
in Tororo – Certificaat, 2: Kajarau in Tororo -Diploma, 3: Lwanjusi in Manafwa – Certificaat, 4: 
Agogomit in Soroti Certificaat, 5: Ongunai in Soroti Diploma, 6: Aboket in Soroti -Certificaat.  

 
Certificaten worden uitgereikt aan studenten 
die de gehele cursus hebben gevolgd, maar 
geen examen hadden gedaan. Deze studentern 
ontvangen hun diploma voor counselor pas na 
gedaan examen en praktijk ervaring, waarbij 
verslag moet worden gedaan over verrichgte 
werkzaamheden. In december volgen er nog 37 
studenten in Meroki die hun certificaat kunnen 
behalen en 43 studenten in Ongunai en Soroti. 
Totaal studeren er dan 80 studenten af. In sep-
tember studeerden er 56 studenten af. 
 
Uganda - Jinja, City Bijbelverspreding en counseling lessen door de jongerenwerker Holiness Kibumba 

 
Groeten aan alle Internationale Adullam medewerkers die in de wijngaard van onze Heere 
Jezus Christus werken. Ik bid en hjoop dat jullie het goed maklen temidden van de heftige 
ontwikkelingen wereldwijd. Na ziek te zijn geweest kon ik weer succesvol nieuwe seminars 
organiseren, zelfs wanneer het land nog steeds onder een strenge lockdown ligt. We zet-
ten 20 dagen apart om bijeenkomsten te houden met jeugd- en kerkleiders en via hen 
konden we diverse binnenlandfse gemeenschappen en dorpen bereiken om daar de 4500 
City Bijbels te verspreiden in hun lokale taal.  

 
Ik ben de Heere God dankbaar voor de impact die deze Bijbels in de loop der 
dagen op de inwoners heeft gehad. Veel mensen gaven hun leven aan de 
Heere Jezus Christus en ook velen lieten zich dopen. Ik heb een interessante 
maand gehad in verschillende gebieden in het land, variërend van Mpigi tot 
Masaka in centraal Oeganda. Vervolgens ben ik vanuit Jinja waar ik woon naar 
Buikwe in Oost-Oeganda gereisd en hier hebben we met kerkleiders samenge-
werkt om hen te helpen het Evangelie van de Heere Jezus Christus te verspreiden en alzo de nieuwe bekeerlingen 
uit te rusten met het broodnodige Woord door de uitgifte van de City Bijbels in de lokale taal Luganda.  
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We zijn dankbaar voor de Adullam medewerkers in Nederland die de verbin-
ding legden met de directie van de City Bibles in Veenendaal. Zij hebben ons 
van de duizenden City Bijbels voorzien die we nu konden overhandigen aan 
nieuwe gelovigen die de discipelschaps trainingen bij mij volgen. Zoals we le-
zen in Matteüs 28:18-20, gaf de Heere Jezus ook aan ons de opdracht om heen 
te gaan en discipelen te maken in alle Naties en er is geen beter middel dan 
het geschreven Woord in de lokale taal. Bedankt Directie van City Bibles! 
 
 

Kenia – Moisbridge, Adullam Kenya directeur Robert Simiyu Kakai.  
 
Samenvatting van het counseling werk in Kenia. In September 2020 hadden we een gecombi-
neerd seminar en graduatie in het Busia district van Kenia. We hadden 5 studenten die gegradu-
eerd waren in counseling in Munongo Centre en 12 die hun diploma in ontvangst konen nemen.  
 
Totaal ontvingen 138 studenten hun certificaten, 
respectievelijk diploma in de dorpen Mejimeru 

Centraal Bungoma, Bitonge, Munongo, Mejimeru, Kitale, Matunda, 
Chwele, Matayos, Busia, Funyula, Nambale, Nangili,  en Eldoret.  
 
De meeste Keniaanse Studenten volgen tot nu toe tevens de Whatsapp 
Skype studies die door de internationale Adullam directeur en zijn col-
lega vanuit Nederland worden gegeven. 
 
Burundi – Counseling director Mathias Ntakarutimana 

 
Met vreugde en genade van God, stuur ik u de updates en het jaarverslag van alle werken gedaan 
in 2020 door Adullam Burundi, dat is de branch van Adullam Foundation internationaal. De uitge-
voerde werken waren gericht op christelijke counseling, kerk planting en rampen bestrijding, naai-
machine les centra oprichten op het platteland van pygmeeën, en begeleiding geven aan vluch-
telingen in de verschillende Congolese vluchtelingen kampen. Dit jaar van 2020 vanaf begin janu-
ari, waren we heel druk met de bouw van een multifunctionele zaal voor kerkdiensten, counseling 
seminars en andere activiteiten van Adullam Burundi Bujumbura, ook als eis van de overheid.  
 

Vanaf nu kan de kerk regelmatig worden gebruikt. De counseling seminars worden ook in 
die plaats gehouden. Wij danken de Heere Jezus dat het Evangelie van Gods genade kan 
worden verspreid en dat de  mensen naar de Heere Jezus komen om gered te worden. 
Nadat we ze over Jezus hebben verteld, kunnen we degenen die Jezus als de Heer van hun 
leven hebben ontvangen, gedoopt worden in het grote bassin wat we gegraven hebben. 
 
Gemeente stichtend werk is ook gaande in andere moeilijk bereikbare gebieden. Op een 
afstand van meer dan 200 km van de stad Bujumbura hongeren mensen naar het Woord 
van God.  We onderwijzen, geven raad en prediken het Evangelie in de heuvelachtige 
gebieden en bergen.  
 
Ik heb, mede door het volgen van de internationale skypestudies van Adullam Nederland over de Efezebrief die ik driemaal 
per week volg, gezien dat christelijke counseling veel Christenen helpt om hun positie in Christus te leren kennen. Velen 
die van het geloof waren afgeweken besloten om terug te keren naar de Heere Jezus Christus.  We hebben kleine huisge-
meenten gesticht als manier om nazorg en follow-up te kunnen doen voor deze gelovigen.  
 
Na de seminars boden we nazorg curssen aan en delen de diploma’s uit aan aan de studenten die 2 jaar studie en de 43 
counseling lessen hebben afgerond. Er was grote vreugde en blijdschap op de gezichten van afgestudeerde studenten en 
de deelnemers te zien. De voorganger van de kerk waar de ceremonies werden gehouden, vroeg of we de counseling 
cursus aan meer studenten konden geven omdat er velen kwamen om te vragen naar vervolgstudies. Veel afgestudeerde 
studenten waren of werden voorgangers, diakenen of hulpverleners in hun eigen omgeving. 
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Gedurende deze tijd dat de pandemie COVID-19 diep doorgedrongen is in de wereld en ook in ons kleine land van Burundi, 
was een grote uitdaging voor ons om mensen te bereiken. Maar zelfs als we sommige gebieden konden bereiken, was het 
zo moeilijk om te zeggen dat we niet vewel konden uitrichten om dehonger van de mensen te stillen.  
 
Maar door de genade van God, die werkte in de harten van degenen die de internationale 
Stichting Adullam steunden, konden wij geestelijk en lichamelijk voedsel aan die mensen 
verstrekken. Met die steun konden we veel mensen bereiken, zelfs als ze niet allemaal om 
hulp kwamen vragen. 
 
Mijn vrouw Maria Esperance begon een z.g. "TABITHA PROGRAMMA", in navolging van 
de geschiedenis uit Handelingen 9:36-42. Dit project startte ze op om mensen te helpen 
met het verstrekken van voedsel, zeep en schoon water. Op veel plaatsen zijn er veel 
arme weduwen en wezen die veel te lijden hebben onder de huidige Corona pandemie. 
Ook in de vluchtelingenkampen, de heuvels en de bergen gebieden, het gebied waar 
pygmeeën in een hut van bananenbladeren wonen, zien we veel leed.  
 
Na elk bezoek aan die gebieden, waar ik vele counseling sessies geef, met name aan weduwen, merk ik dat de mensen 
wel bidden, maar zonder te weten waar het antwoord vandaan moet komen. Er is een grote behoefte aan voorbede, 
zeker in deze tijd van lockdown. De mensen lijden zowel geestelijk als fysiek veel honger en missen allerlei primaire 
behoeften. Maar we ontvingen een telefoontje van de internationale directeur van de Nederlandse Adullam stichting 
die vertelde dat iemand bereid was om hulp te geven.  

 
We werden nu dus in staat gesteld om voedsel, schoon water en zeep aan een 
groot aantal mensen te geven. Om meer mensen te helpen, gaven we aan de ar-
mere mensen ook 34 kleine biggetjes, die ik op mijn boerderij in Bujumbura had 
gefokt. Die kunnen ze laten groeien en de mest kan gebruiken worden om de vel-
den te bemesten voor meer productie van gewassen. Wanneer de varkens wor-
den opgefokt, leveren ze ook vlees om te verkopen om zo een eigen inkomen te 
genereren. We hopen dat de mensen hierdoor een beterte toekomst krijgen.  
 

Als gevolg van de zware regen dit jaar zijn veel huizen vervallen , de wedu-
wen en wezen zijn niet in staat om zelf te herbouwen, dus we hielpen bij de 
wederopbouw van een aantal huizen. Dit werk is soms moeilijk omdat er 
cement en dakbedekking nodig is om die huizen te repareren, zodat die we-
duwen en wezen weer een schuilplaats krijgen. We hebben er alles aan ge-
daan om 2 huizen te bouwen, maar meer mensen hebben onze hulp nodig.    

 
We openden in de bergen ook een speciaal leslokaal om vooral de Pyg-
meeen  te leren hoe met de naaimachines om moeten gaan. 25 personen 
zijn met behulp van 5 machines al geholpen en in een ander gebied 25 an-
dere mensen die ook gebruik maken van de 5 andere machines die we van 
een Nederlandse sponsor kregen.  
 
De 10 naaimachines worden dus gebruikt door 50 mensen, één naaima-
chine wordt gebruikt door 5 mensen in de tijd van leren en oefenen. De 
belangstelling om mee te doen is groter dan de ter beschikking gestelde 
naamachines. Maar dat maakt niet uit, omdat elke persoon de tijd krijgt 
om op de naaimachine praktische oefeningen te doen. 
 

Tijdens het bezoek van onze internationale Adullam directeur begin dit jaar, nog voordat de Covid-19 pandemie ook hier 
uitbrak, vroeg hij de mensen die de naaimachine lessen volgden hoe ze zich voelen en wat ze van plan waren te gaan doen 
ná de naailessen. Ze antwoordden dat ze net zo lang gaan gaan sparen totdat ze genoeg geld hebben om een eigen 
naaimachine te kopen. Ze hopen dan een eigen inkomen te kunnen creeren om zichzelf en hun gezinnen te helpen, maar 
óók om voor het werk van de Heere God te geven. 
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Microfinanciering onder arme mensen. De zogenaamde Zelfhulpgroep 
 
We hebben ook een systeem van sparen ingevoerd en een lening aan 
te nemen voor de arme mensen.  Mensen die hun geld voor sparen, 
dit, wordt gedaan elke zondag na de dienst. Iedereen in de groep 
brengt zijn aandeel van € 0,50 tot € 5,- per week. Het team creeert op 
die manier spaargeld voor anderhalf jaar. Nu hebben ze reeds € 2800 
gespaard en zetten dat geld op de bankrekening van de groep.  
 

Na het gespaarde bedrag tegen hoge rente op de bank gezet te hebben kan iedereen die graag een lening wil een 
bedrag vragen om een klein bedrijfje of handeltje op te zetten, zoals het fokken van dieren (konijnen, varkens, geiten 
en kippen). Wie een lening neemt betaalt een kleine rente van 5% en aan het eind van het jaar wordt die rente aan alle 
groepsleden uitgekeerd. De groepsleden sparen ook per persoon €0,25 en leggen dat in voor het sociaal solidariteits-
fonds. Als een van de groepsleden een ernstig probleem krijgt, geven ze hem een klein bedrag als hulp.  
 
Counseling onderwijs aan de politie, het leger in de vluchtelingen kampen en het hospitaal 
 
Vanwege het feit dat de counseling cursussen ook in de Nationale politie en Legereenheden werden geïntroduceerd en 
onderwezen, ontvingen wij vele Getuigenissen van de politie officier en gemeente voorganger Dr. Michel Nsabiyumva. 
Hij is de vroegere directeur van het politieziekenhuis, en ook de vertegenwoordiger van de stichting CAPAMI voor patien-
ten onder het politiepersoneel in Burundi. Veel politieagenten en in het leger getuigden hoe ze zijn geholpen door de 
counseling lessen tijdens de vele seminars die we organiseerden in de politie en militaire legerplaatsen. Tijdens een 
officieel belegde bijeenkomst werd aan de internationale Adullam directeur een certificaat van erkenning gegeven. 
 
Verspreiden van Kirundi Bijbels met Engelse en Franse City Bijbels.  
 
Adullam Burundi verdeelde 500 Kirundi Bibles aan nieuwe gelovigen en andere 
arme mensen die in het moeilijk te bereiken binnenland wonen en de vluchtelin-
gen in opvangkampen. Voor de leerlingen en leerlingen van middelbare scholen 
gaven we de Bijbels uit het Nieuwe Testament die in het Frans en Engels zijn. De 
Kirundi Bijbels gaven we aan mensen die niet in staat zijn om ze aan te schaffen. 
Maar anderen leren we hoe ze geld kunnen besparen om de Bijbels te kopen. In 
ons plan dachten we dat 500 Kirundi Bibles (in lokale taal) wel genoeg zou zijn, 
maar het was niet genoeg omdat de armere mensen geen Bijbels kregen.  Maar 
we zijn blij dat de mensen hongerig zijn naar het woord van God. 
 
Kerala South India – Jacob Skaria, PowerPoint en counseling lectures 

 
Ik wil alleen maar dank aan de Heer voor de bescherming van ons team van de roman Corona virus 
tot vandaag, Ook al zijn de gevallen snel toeneemt in India. Nu het land bijna geopend is, is het leven 
van de mensen zoals gewoonlijk. Niemand stoort zich aan de verspreiding van het virus.  
 
Evangelisatie en Discipelschap programma's worden opnieuw opgestart zoals gebruikelijk. In andere 
staten verwacht men dat het trainingsprogramma op sommige plaatsen hervat kan worden. Meestal 
is de individuele training gaande door een-op-een methode. De erediensten begonnen ook met de 

minimumaantallen. De transportfaciliteiten zijn nog niet beschikbaar voor veel van de gebieden. Bussen en treinen rijden 
niet meer zoals voorheen. De medewerkers die hun eigen transportfaciliteiten hebben kunnen zich nog wel verplaatsen.  
Echter, we zijn blij dat ons Bijbels onderwijs programma weer door kan 
gaan. Hier en daar zijn de voorgangers alweer begonnen om nieuwe cel-
groepen op te leiden.   
 
Juist door de huidige situatie zijn er veel mensen die zich tot de Heere 
wenden voor hulp. Daarom zijn we begonnen met een nieuwe Church 
Planters Training, zowel fysiek als online.  Bovendien hebben we nog 
steeds contact met elke stagiair door Zoom vergaderingen, telefoon-
tjes en individueel bezoek van onze medewerkers in hun omgeving. 
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Bovendien doen we follow-up, en verstrekken we materiaal aan hen. Onze CP’s zetten de bijbelstudiegroepen voort 
met behulp van evangelistische en discipelschapsmaterialen.   
 
Er was ook een triest incident. Een aantal onbekende mensen hadden een van onze evangelisten gedood, broeder 
Shailendra Kumar. Tot nu toe is er geen informatie over hoe hij stierf of wie hem vermoordde. De politie zegt dat het 
een ongeluk is, maar er waren veel slagwonden op zijn lichaam toen mensen hem langs de weg vonden. Hij stierf in het 
ziekenhuis, maar hij was bewusteloos, dus kon hij niets vertellen over de ware toedracht. Mensen vonden zijn fiets op 
zo'n 300 meter afstand van zijn lichaam. 

De ziekenhuisautoriteiten zeggen dat hij een Covid patiënt was, dus het lichaam zal niet 
aan de familieleden geven. Ze zullen het lichaam begraven volgens het Covid protocol 
door elektrische crematie.  De autoriteiten stonden de familieleden niet toe het lichaam 
te zien.  Dorpelingen zeggen dat het een verborgen agenda van de moordenaars om al 
het bewijs in zijn lichaam te bederven door elektrische crematie.  Zelfs de politie zweeg 
over dit incident.  Hij was onze laatste jaar CPT student, woonde de opleiding met zijn 
vrouw. Hij had een kleine kerk in hetzelfde dorp. Hij liet twee kinderen van 5 en 2 jaar 
achter en ging naar de eer. Bid alsjeblieft voor defamilie. 
 
Ik help mijn mentor en broeder Kees Beekhuizen ook graag om zijn lesnotities om te 
zetten in Power Point slides. Ik heb de meest gebruikte counseling lessen reeds in Power 
Point dia’s omgezet en ben nu bezig met zijn Skype onderwijs notities. Maar het was geen 
gemakkelijke taak.  
 
Een van mijn fysieke problemen is, 
dat ik niet langer dan 20 minuten 

naar de computer kan kijken. Dan zwellen mijn ogen op en gaan 
tranen. Ik lijd voortdurend aan deze ziekte. Maar als ik vrije tijd 
krijg en mijn ogen beter worden dan kan ik altijd het werk van mijn 
geliefde mentor doen. Ook omdat deze studies helpen om honder-
den leiders over de hele wereld te trainen voor geestelijke groei. 
Ik ben er blij mee. 
 
Bangladesh – Liton Boidya, Staf medewerker van YWAM in Barishal 

 
Wij beginnen met u een gezegend Kerstfeest en gelukkig 2021 toe te wensen. We ho-
pen en geloven dat u goed gaat door de genade van onze grote God en Zaligmaker 
Jezus Christus. Mijn naam is Liton Boidya  en mijn vrouw heet Biva Ranchita Das Lija. 
We  hebben een dochter, haar naam is Avijah Boidya Abby. Wij zijn medewerkers   van 
Youth With A Mission (YWAM) en hebben als gezin een zendingsbediening in Barisal. 
 
In 2018 stelde mijn vriend en broeder Jacob Skaria uit Kerala Zuid India mij voor aan 
broeder Beekhuizen uit Nederland. We planden een bezoek aan onze YWAM centrum 
maar vanwege de onrustige zwangerschap van mijn vrouw en ziekte in de familie van 

Jacob Skaria kon de reis niet worden gedaan. Maar via online WhatsApp, E-mail en wekelijkse Skype-vergaderingen 
kreeg ik veel middelen, brochures en counseling met PowerPoint-lessen toegestuurd. Ik lees ze allemaal en elke bron 
is relevant en effectief voor het christelijke leven. Dus begon ik alle PowerPoint lessen en schriftelijke counseling cur-
sussen te vertalen naar het Bengaals. Ik ben nu het eerste deel van de counseling cursus van broeder Aad van de Sande 
en sommige Bijbelstudieflyers van broeder Beekhuizen aan het afronden.  
 
We waren van plan om de Bijbelstudies voor Christelijke Counseling in Bangladesh te starten, maar in 2018 konden we 
dat niet. In 2019 hebben we echter de basiscursus gegeven. We streven ernaar om broeder Beekhuizen volgens jaar 
2021 uit te nodigen om ook hier de Christelijke Counseling Cursus in Bangladesh te komen doceren. 
 
Elke maandag en dinsdag hebben we een Bijbelstudieprogramma voor jonge christenen in ons huis.  In deze Bijbelstudie 
gebruiken we inductieve Bijbelstudiemethoden. Er zijn 3 stappen naar deze inductieve Bijbel studiemethode; observatie  
(Het motto van observatie is: "Kijk, Kijk, Kijk tot het kijken zien wordt"); Interpretatie  (interpretatie leidt tot een grondige 
observatie, wat resulteert in een betere interpretatie) en  Toepassing  (Ga biddend met al je vragen naar de Heere Jezus). 
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We hebben de wens om ook een Bijbelstudieseminar in Barisal te starten met een christelijke counselingcursus genaamd  
"Basic Counseling Course"   
 
Broeder Beekhuizen, u bent voor ons een kanaal vol zegeningen. Als God het wil, willen  we u naar Bangladesh uitnodigen 
zodat we met uw hulp deze cursus volgend jaar in Bangladesh kunnen introduceren en doceren. Bid alsjeblieft voor 
ons, zodat we deze cursus ook in Bangladesh kunnen starten. 
 
God zegene u allen in de naam van de Heere Jezus Christus.  Met oprechte groeten, Liton & Lija Boidya, Barishal YWAM 
 
Dankzegging en waardering 
 
1. Wij danken de Heere Jezus voor alles wat er in Afrika en India gedaan is, ondanks de Covid-19 beperkingen  
2. Wij danken het internationale bestuur van Adullam voor de regelmatige ondersteuning die we ontvangen 
3. Wij danken voor de gegeven adviezen en richtlijnen, zodat alle werken goed konden worden uitgevoerd.  
4. Wij danken de sponsors die hebben bijgedragen aan alle projecten, zodat alle werk gedaan kon worden 
5. Wij danken voor de Skype en Zoom bijeenkomsten en de vele Bijbelstudies op onze nieuwe website www.adullam.nl 
6. Wij danken voor de enkele keer dat er toch fysieke gemeentelijke samenkomsten bezocht konden worden 
7. Wij danken voor de fysieke en geestelijke kracht om de vele digitale Bijbelstudies voor te bereiden  
 
Gebedsverzoeken vanuit eigen land, India, Bangladesh en Afrika  
 
1. We bidden voor bescherming tijdens deze harde tijd van Covid-19 en de aangescherpte lockdown. 
2. We bidden voor onze eigen gezondheid en die van familieleden die soms een ziekenhuisbezoek moesten afleggen 
3.  We bidden voor wijsheid en de geest van onderscheidingsvermogen tijdens deze tijd vol verwarring   
4.  We bidden voor het werk in 2021 zo God het wil, ook in de Antillen, waar ik was uitgenodigd voor semianars 
5. We bidden voor meer Bijbels in verschillende talen om die door onze medewerkers te laten verspreiden 
6. We bidden voor meer naaimachines voor de Pygmee gelovigen die bereid zijn om te leren naaien 
7. We bidden voor de gezondheid van onze medewerkers, vooral voor de vrouw van Gilbert, die suikerziekte heeft 

Mede namens alle medewerkers en het Nederlandse Adullam bestuur danken wij u voor uw betrokkenheid en steun. 
 

Jaap Terreehorst - Voorzitter, Marcel van Keeken - Penningmeester, Gerbrand van Burken - Secretaris 
Cornelis Beekhuizen – Internationaal Directeur-Project Coördinator Adullam Stichting, Zwaluwdreef 4, 2665 EA Bleiswijk,  

Penningmeester, Harz 107, 7007 LT Doetinchem. Mail: finance@adullam.nl Website: www.adullam.nl 
 

Correspondentie: adullam.holland@gmail.com  De stichting heeft de ANBI-status. 
ABNAMRO Bank IBAN: NL59 ABNA 0573046980 Registratie nr. S-41180004, Kamer van Koophandel Veluwe & Twente 
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