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     NIEUWSBRIEF        AMBULANTE HULPVERLENING
                 91                                             IN 

   OKTOBER 2022        AFRIKA – AZIË - EUROPA

"Laten wij de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden (want Hij Die beloofd heeft, is getrouw), en laten wij op 
elkaar acht geven... en dat zoveel temeer naarmate u de dag ziet naderen... 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, ... Zie, 
Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt." (Hebr. 10:23-25; 1 Thess. 5:9,10; Opb. 3:11) 

Werken zolang het dag is 

In nieuwsbrief 89 schreven we dat de overheidsregels hier in Nederland wat 
versoepeld leken. Maar we worden nu reeds nu gewaarschuwd dat dit niet zo 
zal blijven.  De gas en electriciteitsprijzen schieten omhoog en de volgende 
ingrijpende maatregelen worden ons reeds meegedeeld. Hoe we over deze 
maatregelen ook denken, het wordt steeds duidelijker dat de zwaarste crisis 
in de wereld geschiedenis steeds dichterbij komt. En dat zien onze wereldwijd 
werkende Adullam medewerkers ook, zoals uit hun berichten uit Afrika en 
India blijkt.  De armoede neemt toe en we worden opgeroepen om in de 
toenemende noden in met name Afrika me te helpen daarin te voorzien 
(Markus 6:34-42; Hebr. 13:16). 

Daarom willen we de lezers van deze 91e nieuwsbrief daarover inlichten om met hen me te bidden voor volharding tot 
het einde, want er is veel tegenstand (Mat. 10:22).  We merken echter ook dat de emotionele en geestelijke druk op al 
onze Adullam co-werkerkers enorm toeneemt, wat hen in sommige gevallern vatbaar maakt voor een burn-out.  In 
sommige gevallen zien we een afname van het natuurlijke weerstandsvermogen tegen malaria en Covid-19 
besmettingen, wat in enkele gevallen een ziekenhuisopname noodzakelijk maakte en soms tot sterfgevallen heeft geleid. 

Evangeliseren bij de Universiteit, op markten en winkelstraten in Rotterdam 

In samenwerking met een Chinese broeder en zakenman die als 
evangelist op marktdagen en bij de Erasmus Universiteit het 
Evangelie verkondigt krijgen we dikwijls diepgaande gesprekken 
met voorbijgangers, studenten en zwervers. We raakten in 
gesprek met een gehandicapte moslim studente die ons 
adviseerde de Koran te gaan lezen en zelf ook de Bijbel naast de 
Koran las. Ze geloofde niet in het verzoenend sterven van Jezus 
en wilde de gevolgen van haar zondige daden zelf op zich nemen 
en dus had ze geen zekerheid van haar eeuwige behoudenis.  

Een andere keer vertelde een student dat hij gelooft in reincarnatie.  Hem werd 
gewezen op de gevolgen van de zonde en dat ieder mens éénmaal 
geconfronteerd zal worden met Gods rechtvaardig oordeel over zonde en er 
een wedergeboorte moet plaatsvinden willen we vergeving van zonden 
ontvangen door het verlossingswerk van de Heere Jezus op het kruis van 
Golgotha.  Vervolgens komt er een Japans-Ierse studente psychologie die vorig 
jaar tot het geloof is gekomen omdat ze meegenomen werd naar kerkdiensten 
waar zij tijdens de aanbidding de werking van Gods Heilige Geest ervoer.  

Weer een andere student gelooft in de evolutie en de big bang theorie en beweert dat wij mensen slechts uit materie 
en chemische reacties bestaan. Vanuit het scheppingsverhaal kon het gesprek worden doorgetrokken naar onze 
Schepper en het verlossende Evangelie van de Heere Jezus Christus.  Voor mij betekende deze manier van 
evangeliseren, zoals ik dat 8,5 jaar mocht doen via de Bijbelkioskarbeid, weer een aantal ervaringen rijker. Nu door 
gesprekken met een nieuwe generatie jonge en intelligente studenten die naar geloofszekerheid zochten.  
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Zoom meetings en bemoedigingsbijeenkomsten 

Regelmatig word ik uitgenodigd om Bijbelstudies via lokale en internationale Zoom 
meetings te houden. Dat gebeurt zo'n vier tot vijf maal in de week. Daarnaast 
nodigen gelovigen mij uit om een lezing te houden over de rijkdom van Gods 
genade en de betekenis van het avondmaal. Uiteraard vraagt dit om voorbereiding 
en ook nazorg, soms via Whatsappbeeld gesprekken per telefoon. Samen met mijn 
vrouw Margreet mogen we wekelijks, vaak pastorale en bemoedigende, telefoon 
gesprekken voeren, ook met onze kinderen in binnen- en buitenland.  

Een enkele keer komen we als Zoom Bijbelstudie- en 
bidgroep bij elkaar, de eerste maal om een rouwdienst van 
onze oudste Zoom bidder van in de negentig de laatste eer te 
bewijzen en in september op een zaterdag voor een 
bijbelstudie- en gemeenschapsdag. De bidders kwamen van 
heinde en ver en waren soms uren onderweg om op de plaats 
van samenkomst te komen. We hebben genoten van elkaar 
en er waren gezegende pastorale gesprekken en lezingen. 

Conferenties in Oeganda 

Van 1-20 september kon onze broeder Jacob Vergouwe uit Bel-
gië voor de tweede keer dit jaar in Uganda zijn. Het was op veler 
verzoek. Jacob schreef dat deze conferenties door de christelijke 
organisatie 'Feed my Lamb' een naamsbekendheid begon te 
krijgen, speciaal in de dorpen en steden buiten Kampala. Veel 
leiders van kerken hebben weinig mensen op wie ze kunnen te-
rugvallen als het moeilijk gaat, terwijl zij zelf wel moeten zorgen 
voor de aan hem toevertrouwde 'schapen'.  Zij en hun medear-
beiders willen een familie zijn voor deze vaak jonge leiders en 
hen ondersteunen in hun taak als beginnende kerkleiders.  

In elke conferentie melden de bezoekers hoe dankbaar ze zijn voor het extra voedsel dat we hebben kunnen geven in de 
Covid tijd, toen ze aangewezen waren op de schaars voorhanden zijnde lokale voeding. Velen van hen kon Jacob door de 
moeilijkste periode heen helpen met maispoeder en suiker. Nu konden ze weer geholpen worden met geestelijk voedsel 
door te spreken over onze verbinding met de Heere Jezus en het heil wat we in en door Hem hebben ontvangen met het 
uitzicht op Zijn verschijning. 

Er waren vier conferenties van twee dagen georganiseerd, met als thema: "Christ in the book of Revelation".  Elke leider 
die deze conferentie bezocht kreeg een boekje me met de PowerPoint sheets en een korte toelichting in het Engels of de 
lokale Luganda taal.  Zij verlangen ernaar dit ook in hun eigen regio/landen te introduceren. We vragende Heere om 
wijsheid hoe te handelen want er is grote geestelijke, maar ook fysieke nood in die landen.

In deze conferentie waren enkele broeders aanwezig uit het oosten van Uganda en 
ook uit Kenia en Burundi. Ze staan in verbinding met broeder Kees Beekhuizen, 
directeur en oprichter van de stichting Adullam. Kees en broeder Aad van de Sande 
hebben de counseling cursus met 43 pastorale lessen in Afrika en andere landen 
geïntroduceerd en jarenlang onderwezen.  Deze leiders doceren nu al jaren de 
counseling lessen met de bijbehorende Bijbelcursussen over Churchplanting, di-
saster management, aids-HIV preventielessen en conflictmanagement in lokale 
gemeenten, scholen, het leger, de politieacademie en ziekenhuizen. 

Ook in gevangenissen en vluchtelingen kampen, met soms wel 10.000 Congolese vluchtelingen, worden deze counseling 
lessen gedoceerd.  Ondertussen doen ze gemeente stichtend werk, ook onder de pygmeeën in de bergen van Burundi. 
Hun arbeid blijkt een zegen voor velen te zijn. Jacob schreef dat hij hartelijke ontmoetingen had met het vijftal Adullam 
medewerkers en ze genoten bijzonder van het Bijbels onderwijs over de toekomst dat in de conferenties gegeven werd. 
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Jongerenwerk in Oeganda 

Onze jonge broeder Holiness uit Jinja is aktief in jongerenwerk en de 
verspreiding van City-Bibles in de lokale talen op scholen en onder 
gemeenteleden. Na zijn huwelijksreis heeft hij tientallen conferenties 
georganisserd met honderden jongere en oudere bezoekers. Hij 
schreef: "Hallo oom, groeten van ons hier, het is best een drukke tijd 
geweest sinds de terugkeer van onze huwelijksreis, want die viel 
precies in de schoolvakanties en de scholen zijn nu weer geopend voor 
de laatste termijn. In de afgelopen week hebben we onze kalender 
geraadpleegd hoeveel evenementen we nog hebben te realiseren tot 
het einde van dit jaar.  

Scholen wachten op voortzetting van de counseling en Bijbellessen die 
we geven evenals diverse dorpen en gemeenten waar we de gelovigen 
Gods Woord hebben gedoceerd en dat willen continueren.  

Bedankt dat u ons in contact hebt gebracht met uw broeder en 
Bijbelleraar Jacob Vergouwe. Hij heeft onze geest geopend voor het 
boek Openbaring en ikzelf heb de laatste tijd daar ook in gestudeerd 
om door te geven aan veel scholieren toen ze terug naar school gingen 
en ook aan predikanten die bijeenkwamen in een conferentie. School- 
en jeugdwerk gaan door en we blijven aandringen op bekering, want 
de tijden zijn slecht en het einde nadert. 

Gemeentewerk in Tororo en Busia Oost Oeganda 

Onze Adullam medewerkers en voorgangers Gilbert Ojiambo en Opio George geven onderwijs in een gedeelte van 
Uganda wat de volgende dorpen omvat.  Amuria · Boeda · Bududa · Bugiri · Bugweri · Bukedea · Bukwa · Bulambuli · 
Busia · Butaleja · Butebo · Buyende · Iganga · Jinja · Kaberamaido · Kalaki · Kaliro · Kamuli · Kapchorwa · Kapelebyong · 
Katakwi · Kibuku · Kumi · Kween · Luuka · Manafwa · Meiuge · Mbale · Namayingo · Namisindwa · Namutumba · Ngora 
· Pallisa · Serere · Sironko · Soroti · Tororo. Ze geven regelmatig verslag van hun gemeentelijke arbeid, waarbij ze met 
veel persoonlijk verdriet en nood worden geconfronteerd. Ze schreef Gilbert Ojiambo dat hij zowel zijn vrouw als 
dochter aan de Heere Jezus moest afstaan, terwijl zowel Opio George als hij te maken hadden met de gevolgen van 
het Covid-19 disaster, waar ook onder gelovigen veel slachtoffers te betreuren waren.  

Zo schreef Opio: "Bedankt oom, inderdaad als ik geen oogst van het door 
Adullam gesponsorde stuk land had gehad, zou ik niet kunnen doorgaan met 
het doceren van de dagelijkse Counseling lessen in veel plaatsen binnen de bijna 
30 Districten van West-Oeganda, Oost-Oeganda en nu ook Noord-Oeganda."

Het is in veel opzicht een kostbare arbeid en zowel Gilbert als Opio hebben 
Gods genade gezien, waardoor beiden in staat gesteld werden om het werk te 
continueren.  Zowel Opio als Gilbert, inmiddels hertrouwd, worstelen met 
ziekte en zwakheid, veroorzaakt door diverse malaria aanvallen. 

Ook heeft hebben beiden, in navolging van wat ze zagen 
gebeuren in Burundi bij onze medewerker Mathias, een 
pluimvee- en varkenshouderij opgericht, met kalkoenen, kippen 
en varkens.  Beiden gebruiken ook deel van de opbrengst om hun 
familie te onderhouden.  Opio en Gilbert erkennen en waarderen 
het Adullam bestuur voor de fondsen en City Bibles die door 
gelovigen in Nederland en Europa voor deze projecten 
beschikbaar werden gesteld, waardoor ze beiden de vele 
seminars en diploma-uitreikingen kunnen voortzetten, ondanks 
de toegenomen onkosten voor reizen en levensonderhoud. 



4 

Onderwijs aan lekenpredikers in Kenia https://www.netfoundation.nl/

De NET Foundation roest voorgangers teen. Online, maar ook via lokale trainingen. Hiervoor zijn 
er zeven NET Studiecentra opgezet in Cuba, Ecuador, Kenia, Oeganda, Zambia, India en Pakistan. 
De Nederlandse oprichters lichten toe dat zij door deze lokale NET Studiecentra zo dicht mogelijk 
bij de belangrijkste doelgroep komen, namelijk de lekenvoorgangers waarvan velen geen toe-
gang hebben tot bestaande (online) opleidingen.  

Voor elk NET Studiecentrum wordt in samenwerking met lokale kerken en Bijbelscholen zorg-
vuldig een team samengesteld, bestaande uit een coördinator en een of meer docenten en as-
sistenten. Zij worden vervolgens door de medewerkers van NET Foundation toegerust en online 
begeleid. Daarna trainen zij ter plekke de lokale voorgangers en begeleiden zij hen in de praktijk 
van het gemeenteleven. Het is voor NET van groot belang met de juiste lokale mensen samen te 
werken. Samen met betrouwbare kerken en plaatselijke organisaties zoeken we daarom naar 
mensen die bij het NET profiel passen, als het gaat om identiteit en passie.  

Daarnaast is het van belang dat de lokale medewerkers de juiste vaardigheden bezitten, die nodig zijn om de mensen uit 
hun dorp of stad goed toe te rusten. Zo werden de oprichters via de stichting Adullam in contact gebracht met broeder 
Robert Simiyu Kakai uit Moisbridge Kenia, die nu de lekenpredikers in zijn omgeving onderwijs geeft, uiteraard samen 
met de bestaande counseling cursus die hij doceert.  

Arbeid onder de Pygmee bevolking in Burundi 

Onze Burundese Adullam directeur Mathias Ntakarutimana schreef over de arbeid die hij, 
samen met zijn vrouw Maria, voor de Heere Jezus in Burundi mag doen. Beiden werken hard 
om in hun levensonderhoud en dat van hun kiunderen en de wezen te voorzien. Het blijkt echter 
dat de wereldwijde problemen die de Covid-19 heeft veroorzaakt het arme Burundi niet 
overgeslagen heeft. Velen zijn door de honger en de ziekte zelf gestorven en duizenden hebben 
hun baan en inkomen verloren en worstelen dagelijks om in leven te blijven.  

Zowel malaria als de Covid-19 hebben ook de leden van de gemeenten die Mathias mag dienen getroffen. Mathias 
heeft velen met medicamenten kunnen helpen en samen met zijn vrouw werden de zieke gelovigen thuis bezocht en 
bemoedigd. Uiteindelijk moest ook hij in het hospitaal worden opgenomen door besmetting met het SARS-CoV-2 virus. 
Moe, ziek en enigszins terneergeslagen schreef hij: "Over het werk, zelfs op dit moment blijf ik mezelf pushen om door 
te gaan en de moeilijke situaties van het tekort aan middelen en andere obstakels te overwinnen. Sinds ik in 2007 in 
Burundi begon te werken in de tijd dat u de counselingcursus in Bujumbura gaf, waar ik uw student was, blijven we 
trouw doorgaan in het werk wat de Heere Jezus ons te doen geeft. Het is moeilijk uit te leggen hoe hard ik elke dag 
worstel omwille van het werk dat God mij, mijn vrouw en onze medewerkers uit de gemeenten heeft gegeven.”

Er worden dagelijk veel activiteiten door Mathias en zijn vrouw Maria georganiseerd, zoals: 

- Counseling seminars geven, 
- Gemeente opbouwwerk,  
- Weeskinderen begeleiden en onderhouden, 
- Huizen bouwen voor de arme gelovigen in de bergen, 
- Naaimachinelessen geven aan arme Pygmee gelovigen, 
- Counseling cursussen doceren in het Burundese leger en de politie academie en hospitaal,  
- Begeleiding en Bijbelstudie cursussen geven in 3 Congolese vluchtelingenkampen.  
- Evangelisatie op markten en andere drukke plaatsen. 
- Jeugd en discipelschap training in familie counseling  
- Organiseren van nieuwe seminars in Burundi en Rwanda. 
- Nieuwe bekeerlingen dopen, discipelen en helpen in hun groei naar geestelijke volwassenheid  

Al die activiteiten worden op veel plaatsen gedaan, ook in de heuvels. Mathias en Maria blijven doorgaan, zelfs als ze 
weinig steun van anderen ondervinden, ondanks het feit dat de gelovigen door Mathias op geregelde tijden uit Gods 
Woord worden onderwezen, huis- en ziekenbezoek krijgen en medicijnen ontvangen. Daarom hebben Mathias en Maria 
een klein bedrijfje opgezet om in hun onderhoud te kunnen voorzien en het evangelisatiewerk voort te kunnen zetten.  

https://www.netfoundation.nl/
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Nieuwe gezondheidproblemen en de bouw van een kleine kliniek

De zwakke moeder van Mathias was in het ziekenhuis opgenomen vlak nadat 
hijzelf daar 3 dagen wegens malaria in het gelegen en het ziekenhuis mocht 
verlaten. Hij had die malaria gekregen terwijl hij de Pygmee-jeugd in de 
heuvels hielp met maken van bakstenen om eenvoudige huizen voor de arme 
gelovigen te bouwen. Hij kon dit werk afmaken vlak voor zijn reis naar 
Kampala in Uganda om de lezingen van broeder Jacob Vergouwe over de 
toekomst bij te wonen.  

Na die lezingen te hebben bijgewoond, samen met de vier andere Adullam 
medewerkers uit Uganda en Kenia, is hij begonnen met de bouw van een 
eenvoudig gezondheidscentrum voor gelovigen die de kosten voor medicijnen 
uit het ziekenhuis niet kunnen betalen of daarin wegens de hoge 
verpleegkosten niet kunnen worden opgenomen. Indien nodig kan hij, zijn 
vrouw Maria, zijn zus, een verpleegkundige en enkele gemeenteleden, zijn 
zieke moeder en eigen familie helpen om naar de kliniek te worden gebracht, 
hoewel die wel op een behoorlijke afstand van Bujumbura gelegen is. 

Markt- en evangelisatiewerk 

Als we geroepen zijn om het goede nieuws van Jezus Christus aan alle mensen te 

prediken, is dat ons belangrijkste doel dat ons ertoe heeft aangezet om in heuvels 

van het Mugongomanga-gebied te gaan, waar het moeilijk is om een auto te bestu-

ren om de plaats te bereiken. Soms kost het om te gaan door te voet 20 km heuvels 

en bergen te beklimmen. Op dat gebied zijn we een evangelisatie op de markt be-

gonnen waar we face to face met mensen praten, de ene persoon na de andere.  

We delen ook enkele flyers uit waarop bijbelstudies staan. We hebben ook enkele 

kleine luidsluidsprekers aangeschaft, zodat we de vooraf opgenomen prediking 

van het goede Nieuws en enkele christelijke liederen kunnen laten horen. Ook 

kunnen diegenen die een mobiel hebben een copie van de opnamen krijgen, zo-

dat ze thuis de boodschappen nog eens kunnen beluisteren of aan anderen kun-

nen laten horen. Velen bekeerden zich tot Christus en vroegen om de doop.  

Noodkreten uit India 

Uit India ontvang ik bijna dagelijks dringende gebedsverzoeken vanwege de grote nood 

waarin gelovigen verkeren, veelal door overstromingen, ziekten en hevige vervolgingen. 

Onze Adullam medewerkers in Karnataka en Kerala doen hun uiterste best om in die noden 

te voorzien met de middelen die voorhanden zijn. Door het onderwijs wat de gelovigen 

ontvangen, samen met de nodige praktische hulp, zoals waterpompen, kleding en voedsel 

pakketten, worden ze bewust van de komende wereldwijde verdrukking die onbekeerde 

mensen zullen ondervinden. Met behulp van lezingen en zoom meetingen met gelovigen in 

Afrika, Bangladesh, India en nu ook met Belgische gelovigen, worden de luisteraars regelmatig vanuit mijn kantoor in 

Nederland onderwezen over wat er in de Bijbel over de nabije toekomst staat geschreven. Dat heeft soms tot gevolg 

dat mensen zich tot de Heere Jezus wenden, tot bekering komen en hun leven aan de Heere Jezus geven.  

Zo schreef Raju uit Hunsur in de Indiase staat Karnataka dat de vervolging van tot Christus bekeerde Hindoes is 

toegenomen. Hij schreef als commentaar op Lukas 1:70-74, "... zoals Hij heeft gesproken door de mond van Zijn heilige 

profeten die van oudsher zijn geweest, behoudenis van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten; om barm-

hartigheid te doen aan onze vaderen en te gedenken aan Zijn heilig verbond, aan de eed die Hij onze vader Abraham 

heeft gezworen; om ons te geven dat wij,  gered uit de hand van onze vijanden, onbevreesd Hem zouden dienen, in 

heiligheid en gerechtigheid voor Zijn aangezicht al onze dagen."  
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Directeur Raju Munivenkatappa en zijn medewerkers vertrou-

wen op Gods beloften. Hij stelde mij op de hoogte van het feit 

dat de overheid van de staat Karnataka een "anti-conversion 

act" had aangenomen. Diverse christelijke leiders en christelijke 

organisaties dreigen hierdoor in ernstige problemen te komen. 

Volgens die wet zijn bepalingen tegen de christenen opgenomen 

die ervoor zorgen dat Raju sommige dorpen niet meer kan be-

zoeken omdat extreme hindoeleiders hem als christelijke arbei-

der onmiddellijk vals beschuldigen van bekeringsdwang, met de 

nodige gevolgen zoals arrestatie of mishandelingen. Via deze video link zien we hoe Hindoe fanaten een Christelijke samen-

komst verstoren: https://photos.app.goo.gl/3rmaf1PDKUjxXjFF7

Bible Trainers Ministry Kerala 

Onze broeder Jacob Skaria, directeur van Bible Trainers Ministry schreef: 

"Ik heb ook het zendingsveld in Uttar Pradesh bezocht. We geven voort-

durend Bijbel training aan 30 broeders en zusters om deel te nemen aan 

zendingsactiviteiten. Deze staat is ook een van de moeilijkste gebieden om 

zendingswerk te doen en als christen te leven. Ze ervaren elke dag veel 

uitdagingen. Maar ondanks alle moeilijkheden vertrouwen zij op de Heere 

en op de vrucht voor het Koninkrijk des Heeren in deze gebieden."

Bangladesh 

Broeder Liton Boidya bedankte voor een artikel dat ik hem stuurde over omgaan met 

financiën. Hij schreef: "Het spijt me zeer dat ik door gezinsomstandigheden geen 

tijd kon vinden om de vertaling van de counseling cursus af te maken. We hebben 

uw gebeden en geduld hard nodig. Hopelijk kan ik spoedig na mijn examens de 

vertaling van de hele counselingcursus, die je met mij via zoom en per mail deelde, 

afmaken. Volgend jaar hoop ik in staat te zijn om de cursus ook in andere gemeen-

ten in onze eigen taal te doceren. Dank u voor uw gebeden, God zegene u rijkelijk." 

Dankzegging en Voorbede 

We ervaren dagelijks Gods genade, samen met onze kinderen en kleinkinderen. We mogen nog aktief zijn in de 
verkondiging van Gods Woord. Dat gebeurt wekelijks op marktdagen en via zoom meetings of spreekbeurten. Zo 
mogen we als ambassadeurs vanuit onze hemelse positie van onze spoedig komende Heere Jezus Christus getuigen. 
Hem zij alle dank en eer toegebracht. Bid ondertussen dat wijzelf en de gelovigen in de hierboven genoemde landen 
trouw blijven in het geloof, ondanks tegenslagen, ziekten en vervolging. Laten wij allen van onze levende hoop in de 
Heere Jezus Christus blijven getuigen, totdat Hij komt! 

Newsletter from Kenya: https://1drv.ms/b/s!AlYxUu2RIw8IkfIRegV7AZ9tFdXt7w?e=lyUBTM
Newsletter from Burundi: https://1drv.ms/b/s!AlYxUu2RIw8IkfIMDuZLLEGA9AwKOQ?e=x18lyr
Newsletter from India: https://1drv.ms/b/s!AlYxUu2RIw8IkfIL9ubeEnMX-452kg?e=1YYf3k 
Newsletter from Kerala: https://1drv.ms/w/s!AlYxUu2RIw8IkfVs8JM-mubMuR56Xw?e=84KT16

Namens alle medewerkers en het Nederlandse Adullam bestuur danken wij u voor uw gebed, betrokkenheid en steun. 

Jaap Terreehorst - Voorzitter, Marcel van Keeken - Penningmeester, Gerbrand van Burken - Secretaris 
Cornelis Bertus Beekhuizen – Internationaal Adullam Directeur en project Coördinator, 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 nr. NL59 ABNA 0573046980. Registratie nr. Kamer van Koophandel Veluwe &Twente, S-41180004 
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