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     NIEUWSBRIEF        AMBULANTE HULPVERLENING 

                 89                                              IN  

   NOVEMBER 2021            AFRIKA - ASIA  - CURAÇAO 
          
 

"Zing voor de Heere een nieuw lied, Zijn lof vanaf het einde der aarde, u die de zee en al wat daarin is, bevaart, u, eilanden en wie daarop 
wonen”… want U Heere bent heilig, “U troont op de lofzangen van Israël”  (Jesaja 42:10; Psalm 22:4b HSV). 
 
Opnieuw naar Curaçao 
 
Het was in 1989 dat de Heere Jezus ons naar de Nederlandse Antillen riep om daar de lokale gemeente te helpen met 
Bijbelstudies, waarvan sommige studies ook via de zender van TransWorld Radio en lokale FM stations uitgezonden 
konden worden: https://adullam.nl/downloads/#elf_l1_YXVkaW8vZ2V6aW5fbmFhcl9nb2RzX3BsYW4vMS0yNQ Na ons 
vertrek in 1994 werden de honderden programma’s door onze zoon gedigitaliseerd om in Nederland via lokale FM stations 
opnieuw uitgezonden te worden en sinds deze maand via het FM station Radio Semiya ook weer in Curaçao.  
 
De z.g. “pilot reis” die ik in juni op uitnodiging van een oud-student van de UNA 
Universiteit, nu voorganger van een evangelische gemeente, resulteerde in een 
nieuwe, nu 18-daagse reis naar Curaçao, om een aantal seminars en counseling 
Bijbelstudies te geven. Voor een overzicht van alle Engelstalige counseling lessen 
die we in de loop der jaren hebben gedoceerd en nu ook via Zoom, zie: 
https://1drv.ms/b/s!AlYxUu2RIw8IjsU8w7iwwKfkfjb_PA?e=Fs8YXG Voor  het 
bekijken van mijn andere reizen zie: https://youtu.be/ZzX65qOLPs4  
 
God zoeken en vinden 
 
In een driedaags seminar op een afgelegen locatie en in een prachtig gebouw voor christelijke samenkomsten overdachten we 
het thema “Gods Aangezicht en wil zoeken en vinden.” De besprekingen waren heel zegenrijk en in individuele gesprakken, die 
soms tot middernacht gevoerd werden, werden onbeleden zonden en tekortkomingen beleden en de dagen daarna 

goedgemaakt. We kregen het gevoel betrokken te zijn in een kleine opwekking. 
We bidden dat Gods Woord door het werk van de Heilige Geest Zijn uitwerking 
zal hebben in het praktisch geloofsleven en zal leiden tot verheerlijking van de 
naam van de Heere Jezus. Voor een overzicht van deze 3-daagse studie zie:  
https://1drv.ms/w/s!AlYxUu2RIw8IjskQgEY1Mt0CJmJqow?e=j2Emmt 
 
Ook de seminars over de verhouding tussen geest, ziel en lichaam en 
het werk van Gods Heilige Geest werden als zegenrijk ervaren, evenals 

de kenmerken van gelovigen uit de Bijbel die zich door Gods Geest en Woord lieten leiden maar daardoor ook veel 
zwarigheid, lijden en vervolging ondervonden (2Tim. 3:12).  
 
Dit werd op onze tijd toegepast met studies over de eindtijd, de 
opname van de gemeente, de grote verdrukking en de periode van 
het 1000 jarig rijk met de hierop volgende nieuwe hemel en aarde. 
Ook de 12 counseling lessen werden met aandacht gevolgd.  
 
Na de studies was er tijd voor zelfreflectie, getuigenissen en gebed.   
Er waren getuigenissen over bevrijding van gebondenheden, hoe met 
huwelijk en gezinsproblemen werd om gegaan en hoe Gods Geest aan 
zonde ontdekt. Ik hoorde verhalen over kinderen die jong stierven nadat ze tot geloof en bevrijding van verslavingen en 
occulte invloeden gekomen waren. Maar ook hoe de gelovigen op Curaçao omgaan met de huidige pandemie en de 
toenemende geestelijke en economische druk die men ervaart door de steeds strengere wetten die de regering oplegt. De 
tussen 1989 en 1994 door TWR en lokale FM stations uitgezonden Adullam radioprogramma’s over dit soort 
overheidsonderdrukking, getuigen van de parallel met de geschiedenis van Israel. Gods volk zuchtte onder de toenemende 
verzwaring van lasten gedurende de regering van de Farao’s in Egypte, nadat de periode onder Jozef als onderkoning in 
vergetelheid was geraakt. De programma’s “Op weg naar het Licht” belichten deze geschiedenis die ons in 1 Kor. 10:1-13 als 
een spiegel wordt voorgehouden: https://1drv.ms/b/s!AlYxUu2RIw8IjthRo7zl50RdNvntKw?e=FdXghU 
 

https://adullam.nl/downloads/#elf_l1_YXVkaW8vZ2V6aW5fbmFhcl9nb2RzX3BsYW4vMS0yNQ
https://1drv.ms/b/s!AlYxUu2RIw8IjsU8w7iwwKfkfjb_PA?e=Fs8YXG
https://youtu.be/ZzX65qOLPs4
https://1drv.ms/w/s!AlYxUu2RIw8IjskQgEY1Mt0CJmJqow?e=j2Emmt
https://1drv.ms/b/s!AlYxUu2RIw8IjthRo7zl50RdNvntKw?e=FdXghU
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Gevangenispastoraat 
 

Tijdens mijn bezoek in juni dit jaar ontmoette ik de vroegere technisch directeur van de 
toenmalige zo genoemde “Koraal Specht” gevangenis, nu “Bon Futura” (Gelukkige 
toekomst) genoemd. Deze directeur bewerkte in 1994 dat een gelovige sportleraar, die we 
tijdelijk huisvesten in ons appartement en verschillende prijzen had gewonnen, kon 
solliciteren als sport instructeur voor de gevangenen en ook mocht werken  als evangelist. 
Ik ontmoette hem opnieuw tijdens een van de pastorale lezingen. Hij vroeg of ik opnieuw 
de gevangenen met Gods Woord wilde dienen. Dat gebeurde enkele dagen voordat ik het 
eiland zou verlaten. Zijn getuigenis deed mij denken aan Hand. 26:16-23. 

 
In 2 blokken met elk een veertigtal cellen luisterden in 
totaal circa 40 gevangenen naar de geschiedenis van de 
in gevangenschap bekeerde koning Manasse (2 
Kronieken 33:9-20). In een ander blok, werd voor een 20-
tal ernstig luisterende gevangenen de rede van de Heere 
Jezus in de synagoge van Kapernaüm behandeld.  
 
Als gevolg van dat Bijbelgedeelte en de toepassing van de 
Heere Jezus vanuit de profetieën kwamen op uitnodiging 
van de gevangenispastor alle 20 gevangenen naar voren en 
vielen spontaan op de knieën om hun zonden te belijden, 
sommigen huilend. Ze bekeerden zich en namen in geloof 
de Heere Jezus aan als hun Heiland en Heer. Onder hen 
bevonden zich twee van misdaden beschuldigde 
politieagenten, die de volgende dag voor de rechter 
moesten verschijnen om hun oordeel af te wachten. Op de 
foto die de pastor ons stuurde zie je de gevangenen blij hun 
eigen Bijbel tonen. Een bijzonderheid, want je mag geen 
foto’s in de gevangenis maken. 
 
De leider van deze groep gevangenen had gevraagd om een Bijbel met kanttekeningen omdat hij was gekozen om de 
dagelijkse Bijbelstudies te leiden. We beloofden hem er een te zullen brengen, samen met de Bijbels voor alle 
gevangenen die daarom hadden gevraagd. Wat dominee Dietrich Bonhoeffer ooit vanuit de gevangenis schreef zien 
we hier bewaarheid worden.  
 
Hij schreef: “Ik geloof dat zelfs onze vergissingen en fouten niet voor niets zijn, en dat het voor God niet moeilijker is om 
daarmee om te aan dan met onze veronderstelde goede daden.” (Uit de bijlage van de dagkalender “Lichtstralen uit 
het Woord”, 6 november 2021)  
 
We waren ontroerd om te zien hoe krachtig Gods Woord in hun harten en gewetens gewerkt had. De volgende dag, toen 
we bij het Bijbelhuis “Kas di Beibel” de Bijbels en andere Bijbelse lectuur  hadden aangeschaft, hoorden we dat de twee 
agenten hun collega’s en de rechter om vergeving hadden gevraagd. Een gebeurtenis die de rechtbank verslaggever in 
tranen deed uitbarsten. Hij had gedurende zijn loopbaan als verslaggever en cameraman nog nooit zoiets meegemaakt. 
 
Nieuw werkverschaffingsproject voor ex-gedetineerden 
Mijn vertaler, een ex-gevangene die een werkverschaffingsproject was begonnen voor vrijgelaten gevangenen en de 
gevangenispastor luisterden naar onze herinneringen van 27 jaar geleden, toen mijn vrouw en ik met onze dochter in die 
tijd de pastor bijstonden met zijn gevangenis pastoraat. In die tijd werden de eerste teken van een opwekking zichtbaar, 
die zich later explosief uitbreidde en honderden gevangenen zich bekeerden tot de Heere Jezus en zich lieten dopen. Het 
haalde de pers, maar het veroorzaakte ook veel problemen waar we nu niet op willen ingaan vanwege de privacy wet. 
https://1drv.ms/w/s!AlYxUu2RIw8IjtdYQLIDYoi7A0_6Hw?e=3TLaHq  
 
Koraal Specht werd begin jaren zestig voor maximaal 250 gevangenen gebouwd. Er zitten er nu meer dan 500, van alles 
door elkaar. Doorgewinterde criminelen, keiharde drugsbazen, kruimeldieven, vrouwen, jeugdigen en z.g. draaideur 
delinquenten. We gaven aan velen tussen 1989 en 1994 tweemaal per week Bijbelstudies en pastorale trainingen. Zie: 
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,19980314:newsml_dbfaf940c97cc26d865afd672d9211f6 

 

https://1drv.ms/w/s!AlYxUu2RIw8IjtdYQLIDYoi7A0_6Hw?e=3TLaHq
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,19980314:newsml_dbfaf940c97cc26d865afd672d9211f6
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Evangelisatie, onderwijs en Bethel hulpverleningsprojecten in India  
 
Onze Adullam-Bethel medewerkers Raju en Shanthi Munivenkatappa uit Hunsur Karnataka 
stuurden tijdens mijn bezoek aan Curaçao en daarna regelmatig updates van hun werk voor de 
Heere Jezus. De evangelisatieacties en voedselhulp projecten gaan nog steeds door, maar de 
vervolging van Christenen is verhevigd.  
 
Het hogere en lagere Christelijk onderwijs in 
van Bethel-Adullam Ministries kon echter 
weer beginnen na de zeer strenge 

lockdownperiode in India. We konden echter met hen contact blijven 
onderhouden met onze Adullam Bijbelstudie en counseling Zoom 
meetings. Raju’s Bethel fotoverslag is nog steeds te downloaden op: 
https://photos.app.goo.gl/9kaSxE3iAAu3d7wc6 
 
Kenia – Bijbelstudie seminars in Moisbridge en omgeving 

 
Van onze Keniaanse Adullam directeur Robert Kakai ontvingen we berichten over nieuwe counseling en 
Bijbelstudie seminars. Helaas werd de opslagplaats waar de counseling lectuur en duizenden City Bibles 
waren opgeslagen door brand waarschijnlijk door kortsluiting, grotendeels verwoest.  Hij schreef: “Hallo 
oom, De winkel vloog in brand door een elektriciteitsprobleem.  Stadsbijbels bevattende Het Nieuwe 
Testament en andere boeken werden grotendeels verbrand. De Adullam materialen zelf waren veilig. De 
Bijbelstudie flyers, zoals de boekjes voor de jeugd “Het grote Verschil tussen jongens en meisjes” en andere 
onderwerpen waren bijna allemaal reeds gedistribueerd onder de schooljeugd en onder voorgangers.”  

 
Het nieuwe gebouw met kantoor, vergaderlokaal en opslagruimte waar de opgeslagen Bijbels en counseling literatuur 
zouden worden opgeslagen is compleet, maar er moeten nu eerst nieuwe Bijbels en literatuur worden aangescahft 
worden. Ook de electromotor van de maismolen, waar wellicht de kortsluiting plaatsvond, zal vernieuwd moeten worden. 
 

In de  kerkdienst die vlak voordat de brand uitbrak ging het over de 
noodzakelijke heiliging om de komende Heere Jezus te kunnen 
ontmoeten als onze Bruidegom (Opb.21:22-27). De volgende dag 
konden de gelovigen beginnen met het opruimen van de verbrande 
lectuur. Men hoopt de beloofde nieuwe zending City Bibles spoedig in 
het nieuwe gebouw kan worden opgeslagen. Robert wil aan het eind van 
dit jaar nieuwe counseling lessen doceren in het pas gestarte Nangili 
counseling centrum om de daar reeds begonnen seminars te voltooien. 
Alle deelnemers ontvangen altijd na deze seminars een Bijbel, 
Bijbelstudie flyers en evangelisatie lectuur in de lokale taal. 

 
Uganda – Busia. Voortgang Counseling lessen en nieuwe graduaties 
 

Onze Ugandese medewerker Gilbert 
Ojiambo heeft, ondanks de door de 
overheid opgelegde Corona 
beperkingen, toch nog enkele 
moeilijk te bereiken plaatsen kunnen 
bezoeken om de pastorale 
Counseling Cursus te kunnen 

voortzetten. Aan de gegradueerde studenten kon hij 
hun certificaten uitreiken en er konden nieuwe 
counseling centra worden geopend. Helaas verloren er 
opnieuw studenten hun baan en dagelijks inkomen door 
de strenge maatregelen van de overheid, wat voor grote 
problemen zorgde en er daarom opnieuw een voedsel hulp 
programma moest worden gestart.  
 

https://photos.app.goo.gl/9kaSxE3iAAu3d7wc6
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Uganda – Tororo district. Onderwijs activiteiten van Bisschop Opio George 
 
Opio kon, na een moeilijke lockdownperiode, 
weer een herstart maken met het geven van 
nieuwe Adullam Bijbellessen. Hij schreef: "Ik 
bereid me voor om de november lessen in het 
Budaka District weer te doceren, met de 
onderwerpen uit de Adullem flyers over Het 
fundament van het Christelijk geloof, de 

Gemeente en lokaal leiderschap en de leer van de apostelen over de 
opaname van de Gemeente. Uw  gebeden zullen een grote hulp zijn. 
Sjalom.”  
 
Oeganda ervaart nu de derde Covid-19 golf, die opnieuw veel slachtoffers 
zal maken, mede ook door het verlies van werkgelegenheid. Veel 
kantoren sluiten voor twee weken na het toegenomen aantal 
besmettingen. Opio vraagt om onze voorbede voor de nijpende 
economische- en gezondheidssituatie in Oeganda, ook op moreel en 
geestelijk gebied. Veel mensen dragen geen mondkapjes en houden zich vaak niet aan de regels. Voor een impressie van 
een graduatie samenkomst: https://1drv.ms/v/s!AlYxUu2RIw8Ijtgx3iaBkmhE2iW4Yw?e=YNaBgs 
 
Uganda - Jinja, de City Bijbelverspreding en counseling lessen van jongerenwerker Holiness Kibumba gaan door 

 
We herhalen nogmaals wat onze jonge broeder Holiness uit Jinja Uganda schreef: “Groeten 
aan alle medewerkers die in de wijngaard van onze Heere Jezus Christus werken. Ik bid en 
hoop dat jullie het goed maken, temidden van de heftige ontwikkelingen wereldwijd. Na mijn 
herstel kon ik opnieuw bijeenkomsten houden met jeugd- en kerkleiders en via hen konden 
we diverse binnenlandse gemeenschappen en dorpen bereiken om opnieuw City Bijbels te 
verspreiden in hun lokale taal.”  
 

Hij is de Heere God dankbaar voor de impact die deze Bijbels op de inwoners heeft gehad. Veel mensen gaven hun 
leven aan de Heere Jezus Christus en ook velen lieten zich dopen, ondanks de strikte regels van de overheid. De 
ijverige jeugdwerker Holiness Kibumba is dankbaar voor de verbinding die er gelegd kon worden met de directie van City 
Bibles in Nederland.  Bedankt Directie van City Bibles! 
 
Burundi – Counseling director Mathias Ntakarutimana 

 
Mathias en zijn echtgenote Maria konden melden dat ze hun werk aan de multifunctionele zaal 
voor kerkdiensten, counseling seminars en andere activiteiten van Adullam Burundi konden 
hervatten.  Ze hebben samen besloten om enige tijd door te brengen tussen Pygmeeën in de 
bergen om hen bij te staan in het geven van naailessen, te helpen met nieuwe landbouw en 
veeteelt projecten en het binnenhalen van de oogst.  
 
Na het volbrengen van deze missie heeft Mathias vele door Covid besmette medegelovigen naar 
het ziekenhuis te transporteren, waar helaas geen plaats voor hen bleek te zijn. Dus verzorgde hij 

hen tuis door huisbezoeken te maken en medicijnen voor hen aan te schaffen en toe te dienen. Nadat velen weer opknapten, 
werd hijzelf door het virus getroffen, wat hem enkele weken aan bed kluisterde. Door Gods genade is hij weer opgeknapt, 
mede door het gebruik van in Nederland verboden medicijnen.  
 
Ondanks de strikte regels van de overheid, kon Mathias met een negatief testbewijs toch weer een aantal bezoeken afleggen. 
Hij schreef: "Dank de Heere God dat ik me beter voel.  Ik ben weer terug op het arbeidsveld om de Heere God, mijn 
gemeenschap en mijn familie te dienen. De tijd die ik besteedde aan het helpen van mijn gemeenteleden die lijden aan het 
virus Covid - 19 met isolatie,  was  een  moeilijke tijd, maar ook een tijd van meditatie omdat ik geïsoleerd was en genoeg  
tijd had om na te denken over de genade van onze Heere Jezus. Ik dank ook u oom Kees, voor uw zorgvolle hart dat u 
gedurende de afgelopen jaren aan mij en mijn vrouw, kinderen en gemeentleden hebt getoond. Ik dank ook het  Adullam-
bestuur en ook uw dochter, die mij een bemoedigend bericht stuurde terwijl ik dergelijke zorg nodig had. Moge  onze  
almachtige God ieder van u zegenen volgens Zijn heilige wil. De uwe in Christus, Mathias van Burundi." 

https://1drv.ms/v/s!AlYxUu2RIw8Ijtgx3iaBkmhE2iW4Yw?e=YNaBgs
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Kerala South India – Jacob Skaria, uitbreiding en voortzetting van PowerPoint en counseling lessen 

Jacob Skaria, de Indiase directeur van Bible Trainers, schreef dat zijn dochter Feba een gehoor probleem 
heeft en hijzelf pijn heeft aan zijn ogen, wat hem dikwijls verhindert om lange studies voor te bereiden 
en uit te schrijven op de computer. We baden om een wonder. De Heere is echter vrij om Zijn naam te 
verheerlijken op manieren die we niet begrijpen. Hij kan Feba genezen zoals te zien is in Marcus 7:34. 
Maar onze Heere als Schepper van Feba kan Zijn naam ook verheerlijken door middel van medische 
specialisten en moderne gehoortechnieken (Efez. 4:8).  
 

De Covid-gevallen nemen intussen toe in Srilanka. Jacob had de Adullam Zoom Bijbelstudies en powerpoint lezingen 
gevolgd en concludeerde dat we inderdaad in de eindtijd leven van de Gemeente. Hij schreef: “De  Duivel probeert het 
werk van de Heere Jezus te stoppen op elke manier die hij kan vinden. Maar onze Heere Jezus zei: “Ik zal mijn Gemeente 
bouwen en de poorten van de hel zal haar niet overwinnen." 
 
Ondertussen is hij weer thuis van een reis vanuit Bihar. Jacob had de  CPT-Bijbellessen in Bihar en Uttar Pradesh afgerond 
en hij reisde nu naar de kostschool waar zijn zoon Febe studeert. Die heeft nu school vakantie en reist dan met zijn vader 
mee naar huis. Jacob schreef: “Bid voor mij. Ik voel me niet goed..... Wat rillerig en koud.... Ik wil nog de Chhattisgarh 
cursisten bezoeken, gevolgd door een bezoek aan Karnataka en de week erna Tamil Nadu met tenslotte de laatste week 
les geven in in Odisha. Bid alstublieft voor het reizen en de trainingen, vooral in deze pandemische situatie. Dank u wel." 
 

Bangladesh – Liton en Liza Baidya, YWAM jeugdwerkers in Barishal 
 
Liton volgt met zijn echtgenote met regelmaat de zaterdag middag counbseling powerpoint 
lessen. Soms valt er door ziekte of een jeugd samenkomst en les uit, maar dan vraagt hij een 
ander tijdstip de Zoom powerpoint counseling les alsnog te doceren. Hij is druk met alle lessen 
in delokale taal om te zetten om ze daarna door te geven aan jonge medechristenen. Nu ik weer 
wat ben bijgekomen van mijn tweede Curacao reis, hopen we met deze wekelijkse zoom 
counseling studies verder te gaan. Liton schreef dat alle mensen in Bangladesh een QR code op 
hun telefoon moeten hebben, zo niet dan volgt een fikse boete. 
 

Dankzegging en waardering 
 
1. Wij danken de Heere Jezus voor Zijn werk in Afrika en India, ondanks de Covid-19 beperkingen  
2.  Wij danken alle sponsors voor de regelmatige ondersteuning die we ontvangen 
3.  Wij danken voor de bescherming en gezondheid tijdens mijn reis naar en verblijf in Curacao 
4.  Wij danken voor de mogelijkheid om de Zoom Bijbelstudies voort te kunnen zetten 
5.   Wij danken voor de informatie die op onze Adullam website www.adullam.nl  is te vinden 
6.   Wij danken voor de fysieke gemeentelijke samenkomsten die weer bezocht konden worden 
7.   Wij danken voor de kracht die nodig is om de digitale Zoom Bijbelstudies voor te bereiden  
 

Gebedsverzoeken vanuit eigen land, India, Bangladesh en Afrika  
 
1. We blijven bidden voor bescherming tijdens deze harde tijd van Covid-19, en hopen op versoepelingen. 
2. We bidden voor onze eigen gezondheid en die van familieleden, want ook daar zijn fysieke noden te overwinnen. 
3.  We bidden voor wijsheid en de geest van onderscheidingsvermogen in deze tijd vol verwarring en verdeeldheid.   
4.  We bidden voor het werk in de Antillen en de verdieping van de opwekking die ik mocht ervaren in de gevangenis. 
5. We bidden voor de hervatting van de honderden, nu gedigitaliseerde, TWR radio programma’s op Curacao.  
6. We bidden voor het goede gebruik van de naaimachines voor de Pygmee gelovigen in Burundi 
7. We bidden voor de gezondheid van al onze medewerkers, vooral voor Gilbert, die vaak ziek is en toch nog zo aktief. 
 
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 van de Stichting Adullam, Zwaluwdreef 4, 2665 EA Bleiswijk, 

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

Correspondentie: adullam.holland@gmail.com  WhatsApp: +31 640135599 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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