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"Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. 
Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven 
is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals 
u trouwens al doet” (1 Thes. 5:8-11) 
 
Gereed zijn voor de opname 
 
Nu de overheids regels wat versoepeld zijn, lijken de mensen wat meer hoop voor de toekomst te krijgen. Maar schijn 
bedriegt, er heerst een toenemende onzekerheid onder de mensen en leven er veel vragen, vooal onder jonge mensen.  
 
Sinds kort help ik tweemaal per week met markt en straat evangelisatie in 
Rotterdam. Het is een zeer toegewijd team van jonge mensen die de Heere Jezus 
als hun Heiland en Verlosser hebben aanvaard, soms na een grote geestelijke 
crisis. In gesprekken merken we dat de Coronacrisis veel mensen aan het 
nadenken heeft gezet, met name over de zin van het leven en het hiernaamaals. 
 
De broeder die mij uitnodigde om met hem te evangeliseren op de markten en 
winkelstraten en bij de Erasmus Universiteit heeft zijn evangelisatiebakfiets 
vervangen door een z.g. Tuk-Tuk, waarin hij honderden traktaten en tientallen Bijbels op kan bergen en tijdens marktdagen kan 
aanbieden aan geinteresseerde voorbijgangers. Op deze manier ontstaan er goede gesprekken, terwijl er gratis koffie, thee en 
soep wordt aangeboden, waar velen graag gebruik van maken.  

 
De Tuk-Tuk ziet er wel wat anders uit dan de Evangelisatie wagen waar ik jaren 
geleden zelf mee rondgereden heb. Soms krijgen we de gelegenheid om Gods 
Woord, vooral de profetieën, toe te passen op de concrete situaties waar de 
mensen mee te maken hebben en waar vragen over worden gesteld. Regelmatig 
kunnen we dan mensen begeleiden in hun zoektocht naar Waarheid en vrede 
door met hen de Bijbel te openen en soms met hen te bidden. 
 

Zoom en (beeld)telefoon pastoraat 
 
Omdat de afgelopen tijd de mensen gewend zijn geraakt aan 
thuiswerken, Beeldbellen en Zoom bijeenkomsten, maak ik nu ook in 
de vroege morgen en avonden van deze moderne middelen gebruik 
om Bijbelstudies en bidstonden bij te wonen en regelmatig pastoraal 
Bijbelonderwijs te geven. Dat gebeurt meerdere malen per week.  
 
De contacten die op de markten en winkelstraten onstaan kunnen op 
deze wijze worden gecontinueerd, waarbij ik regelmatig naar onze 
Adullam website www.adullam.nl verwijs voor verder schriftelijk onderwijs en powerpoint counseling lessen. Deze geef 
ik, als voortzetting van de bezoeken die ik voorheen maakte aan de gelovigen in Burundi, Kenia, Uganda, India en Curaçao 
nu via Zoom. Sinds de laatste twee jaar bezoeken ook gelovigen in Bangladesh en België de Zoom Bijbelstudies. 

 
Ook ontstaan er hierdoor landelijke en lokale huiskringen met 
verontruste gelovigen die graag met elkaar de steeds wisselende 
situaties in de wereld bespreken waarbij de Bijbel opengaat en de 
profetieën vergeleken worden met  de huidige gebeurtenissen. Hierdoor 
wordt de aandacht gericht op de toekomst van onze Heere Jezus en Zijn 
verschijning en wordt het onderscheid duidelijk tussen de komst van de 
Heere Jezus voor Zijn Gemeente en de dag van het oordeel. We 
bemoedigen elkaar door op de trouw van de Heere Jezus en Zijn beloften 
te wijzen en naar Hem uit te blijven zien (1 Thes. 4:13-18). 

http://www.adullam.nl/
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Onze familie 
 
We zijn blij dat al onze familieleden, inmiddels uitgegroeid naar 
negen kleinkinderen en acht achterkleinkinderen, de Heere 
Jezus hebben leren kennen en aktief zijn in hun lokale 
gemeenten, ook in Australië. We weten ons allen gedragen 
door de liefde en genade van de Heere Jezus en zien met 
toenemende spanning naar Zijn komst uit. Diverse 
kleinkinderen geven les op lokale scholen en in Australië 
studeren er reeds twee kleinkinderen op de Universiteit.  
 
Burundi 

Via WhatsApp en Zoom onderhouden we regelmatig contact met onze Adullam 
vertegenwoordiger in Bujumbura. Er waren zorgen, ziekten, ziekenhuisopnames en sterfgevallen 
te betreuren. Maar de Heere Jezus gaf de nodige hulp. Er konden ondanks de Corona beperkingen 
toch nieuwe counseling seminars en naaicursussen worden gegeven worden aan de Pygmeeën in 
de heuvels, een kerk worden gebouwd en groenten worden geoogst en op de markt verkocht. Ook 
de groeiende veestapel van Mathias is een grote hulp om de tientallen weeskinderen van voedsel 
en andere noodzakelijk dingen te voorzien, zoals medicijnen en schoolspullen. Ook Bijbels in de 
lokale taal konden worden uitgedeeld aan de arme bergbewoners. 
 

Uganda 
In Uganda organiseren de drie Adullam werkers, Holiness in 
Jinja, Gilbert in Busia en Opio in Tororo, Bijbel en Counseling 
seminars. Via Zoom en WhatsApp worden ervaringen 
gedeeld. Ook worden er vluchtelingenkampen bezocht waar 
zowel geestelijke als materiele hulp wordt gegeven. In Jinja 
bezoekt jeugdwerker Holiness lagere en hogere scholen. Hij 
geeft daar onderwijs en deelt citybibles uit en counseling 
brochures. Hij hoopt dit jaar in het huwelijk te treden.  

 
Kenia 

In Kenia is Adullam directeur Robert Kakai druk bezig met counseling lessen doceren in dorpen en 
gemeenten, waarbij hij gebruik maakt van onze Adullam Bijbel flyers en brochures om 
Bijbelonderwijs te geven en exames af te nemen tijdens afsluitende Counseling seminar 
bijeenkomsten. Robert maakt tegenwoordig gebruik van de mogelijkheid om per Zoom les te 
geven, waarbij hij de onderwerpen en Adullam PowerPoint lessen dupliceert en doorgeeft aan 
belangstellende nieuwe studenten. We geven advies om de studenten en voorgangers de lessen 
via de Adullam website www.adullam.nl te downloaden en zelf uit te printen. 

 
Bangladesh 

Ook daar is onze Adullam medewerker en Youth with a Mission jeugdwerker actief in het geven 
van counseling onderwijs en het doceren van Bijbellessen aan jonge christenen. Regelmatig 
voeren we Zoom gesprekken met elkaar op vrijdagmiddagen en worden alle 43  PowerPoint lessen 
door hem in de lokale taal vertaald en gedoceerd. Zijn vrouw verwacht spoedig haar tweede kind, 
maar de verlossing moet opnieuw met een keizersnede gedaan worden. Zij vragen om voorbede. 
De levensomstandigheden zijn een voortdurende beproeving voor hen en soms is een financiele 
bijdrage vanuit Nederland nodig. Ze danken de Heere Jezus voor deze hulp. 
 

India 
Hunsur heeft opnieuw te maken met hevige 
regenbuien en stormen. Gelukkig is het 
nieuwe herbouwde schoolgebouw tot nu toe 
gespaard gebleven voor wateroverlast, maar 
gevreesd wordt dat de rivier opnieuw buiten 
zijn oever zal treden en het scholencomplex 
opnieuw onder water zal komen te staan.  

http://www.adullam.nl/
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De onderwijsinspecteur is uiterst tevreden met de kwaliteit van het onderwijs van de Christelijke Bethel-Adullam school en dat is 
een goed getuigenis in de lokale en soms vijandige Hindoegemeenschap. Bid voor het aktieve Adullam-Bethel team. 
 

Raju en zijn team hebben de afgelopen maanden tijdens de Indiase 
zware lockdown hard gewerkt om in de geestelijke en fysieke noden 
te voorzien van honderden gezinnen die getroffen waren door 
wateroverlast en stormen.  
 
Er kon tijdens de hulpverleningsaktiviteiten vrijelijk worden 
geëvangeliseerd, maar er is in andere plaatsen een hevige vervolging 
gaande van arme Hindoes, vaak van de laagste kaste (Dalits) die door 
de Evangelisatiearbeid van Raju en zijn team tot levend geloof in de 
Heere Jezus kwamen.   
 

Inmiddels heeft de Indiase een wet aangenomen die verbiedt dat christenen onderwijs geven aan Hindoes die als 
gevolg van Christelijk onderwijs hun traditionele religie verlieten en christen werden. Dat kan leiden tot arrestatie 
van zowel de predikers als de bekeerlingen. Het komt steeds vaker voor dat kerken worden geplunderd en in brand 
gestoken en gelovigen worden gemolesteerd. Ik krijg regelmatig dat soort filmpjes te zien, want alles wordt gelijk 
met mobieltjes opgenomen. Deze worden dan via WhatsApp, Televisie of YouTube verspreid om de mensen bang te 
maken en te verhinderen dat ze evangelische bijeenkomsten bezoeken. Deze worden vaak gewelddadig verstoord 
zonder dat de (Hindoe)politie ingrijpt, ja die zelfs overgaat tot het arresteren van voorgangers wegens 
ordeverstoring, waarbij de geweldplegers vrijuit gaan.  
 
De overheid in de voorheen relatief vreedzame zuidelijke deelstaat 
Karnataka is nu ook vijandig geworden tegenover Christenen, met 32 
geweldsincidenten die zijn gemeld in de nasleep van het aan de macht 
komen van de pro-Hindoe Bharatiya Janata Partij (BJP). De hindoe-
extremisten die achter deze aanvallen zitten, hebben volgens het 
rapport vrouwen niet gespaard voor hun terreur. Meer dan 1331 
vrouwen raakten gewond bij het geweld tegen Christenen, waaronder 
588 van inheemse gemeenschappen en 513 dalits, vroeger bekend als 
onaanraakbaren. In het rapport wordt ook melding gemaakt van 28 
gevallen van schade aan christelijke gebedshuizen, waaronder kerken. 
 
Een ander belangrijk punt van zorg voor de Christenen is de negatieve houding van de politie en andere civiele 
autoriteiten; 85 maal kregen Christenen geen toestemming om bijeen te komen voor religieuze activiteiten, onder een of 
ander voorwendsel, aldus het rapport. Christenen werden ook aangeklaagd op grond van de anti-bekeringswetten van de 
staten, waarbij volgens het rapport 10 gevallen bekend zijn van christenen die werden beschuldigd van zogenaamde 
“illegale” bekeringsactiviteiten, waarbij gebruik zou zijn gemaakt van fraude, dwang of verlokking. “Minderheden mogen 
hun geloof niet belijden”, aldus Michael, die eraan toevoegde dat “een dergelijk fenomeen toeneemt, en dat met de 
stilzwijgende steun van de politie en andere overheidsfunctionarissen die ons zouden moeten beschermen”.  
 

https://kerkinnood.nl/actueel/rapport-geweld-tegen-christenen-neemt-toe-in-heel-india/ 
 

Voorbede en dankzegging 
 

Binnenkort hoop ik 80 jaar te worden. Mijn vrouw en ik zijn verbaasd en dankbaar dat we sinds de Corona uitbraak niet 
door het virus werden uitgeschakeld. Het is Gods genade dat we nog leven en aktief kunnen zijn in het verkondigen van 
Gods Woord en het getuige zijn van onze Verlosser en Heere Jezus Christus. Hem zij alle dank en eer toegebracht. Bid dat 
wijzelf en de gelovigen in de hierboven genoemde landen trouw blijven in het geloof en ondanks tegenslagen, ziekten en 
vervolging in sommige landen de Heere trouw blijven volgen en van Hem moedig zullen blijven getuigen.  
 

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 
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