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Liefde kent
geen angst
Geen vloek
maar koningskind
 an heks naar evangelist:
V
“Een helse ervaring
bracht me bij Jezus”

Dit is een speciale uitgave van Naast regionaal – mei 2019

voorwoord
Tekst: Joost Sytsma, voorzitter India Mission | Verre Naasten
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Liefde kent geen angst
Binnenkort komen Sunil en Robert naar Nederland voor de Internationale Conferentie die wordt georganiseerd door Verre Naasten.
Dr. Sunil leidt de Emmanuel Hospital Association, een koepelorganisatie van christelijke ziekenhuizen waarmee we samenwerken in
India. Robert (op de foto hiernaast en zie artikel op pagina 6 en 7)
is in deze organisatie verantwoordelijk voor de samenwerking met
Verre Naasten, via het zogenaamde ‘Partnership Project’. Een mooie
omfloerste term voor het versterken van kerken in relevant kerk-zijn
in de samenleving en in hun directe omgeving. Een voorzichtige,
algemene benaming, maar dat is ook nodig. Grote groepen mensen
in India willen geen ruimte geven aan verkondiging van het evangelie. En al helemaal niet als het van buitenlanders komt.
Geen ruimte voor het evangelie? En geen ruimte voor vreemdelingen? Dat klinkt ons in Nederland ook niet onbekend in de oren. De
Bijbel spreekt hierover stevige taal : ‘Iemand die als vreemdeling in
jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken.’ En: ‘Behandel hen
zoals je zelf behandeld wilt worden.’ De liefde laat geen ruimte
voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid
geworden. Door de liefde ontstaat juist ruimte en vrijmoedigheid
om te spreken en te getuigen, in India en in Nederland. Niet voor
een select groepje van mensen die je zelf uitkiest, maar voor de hele
samenleving.
Precies wat de christelijke ziekenhuizen die bij de Emmanuel Hospital Association horen, willen doen. Mensen helpen, zonder verschil
te maken in ras, overtuiging, kaste of religie. In de naam van Jezus
Christus, om Hem met woorden én daden te verkondigen. Dat
deden wij samen met EHA – en met nog een heel aantal andere
samenwerkingspartners – in 2018 op allerlei manieren. U leest er
meer over in dit jaarverslag!

Bestuur India Mission | Verre Naasten, peildatum 31-12-2018
Joost Sytsma, voorzitter
Dries van Dixhoorn, secretaris
Onno Roorda, penningmeester
Quintijn Schenkel, communicatie & fondsenwerving,
Ko Jansen, lid
Jan Brand, lid
Willem de Lange, lid
Cees Timmers, lid

Aan dit jaarverslag werkten mee:
Bij de voorpagina: Dominee Samit Misrah, predikant van de gemeente in
Chhapara van de kerken in Midden-India (PFCCI).
Foto: Tjerk Medemblik

Ediek Schutten, Joost Sytsma, Pieter Messelink, Jakolien Meas,
Tjerk Medemblik, Charlotte Scholtens, Dominee Samit Misrah,
Ko Jansen

hoogtepunten

Gedreven door Christus
In Centraal-India kreeg een van onze samenwerkingspartners, de PFCCI-kerken,
in 2018 contact met een aantal kerkplanters. Zij deelden het evangelie in Nagpur,
een grote stad in het midden van het land. Deze kerkplanters werden ondersteund door een kerkverband dat verbonden is aan de protestantse kerken van
Zuid-India. Helaas moest dit kerkverband zich vanwege geldgebrek terugtrekken.
Daardoor ontvingen deze broeders geen financiële ondersteuning meer en ook
geen geestelijke en pastorale hulp. Toch gingen ze door met hun werk, gedreven
door Christus. De PFFCI ontfermde zich over hen en besloot om een zusterkerkrelatie aan te gaan. Een prachtige ontwikkeling! Tijdens een bezoek in december
ontmoette een afvaardiging van India Mission deze bevlogen broeders.

In 2018 waren er op diverse plaatsen in India zogenaamde 3DM-trainingen. Het evangelisatiewerk in India
is er vaak op gericht om zoveel mogelijk mensen te
bereiken. Kwam de evangelist na enige tijd terug, dan
zag hij vaak weinig geloofsgroei en zelfs terugval in het
hindoeïsme. De 3DM-training maakt deelnemers ervan
bewust dat voor geloofsgroei langdurige begeleiding
van en een relatie met de evangelist nodig is. Dat kan
het beste in kleine groepen waar mensen elkaars leven
en geloof delen. Je hebt elkaar nodig om gericht te
blijven op de Heer. Jezus leidde op die manier de twaalf
op tot zijn apostelen. Op dit moment draaien er in zeven
regio’s groepen (leergemeenschappen) onder de naam
‘Harvest India 72’.

50 jaar Presbyterian
Theological Seminary

Vijftig jaar geleden (op 1 februari 1969) besloten
twee Evangelisch Gereformeerde kerkgroepen in
Noord-India een theologische hogeschool op te richten: het Presbyterian Theological Seminary (PTS). Dit
jubileum wordt in 2019 het hele jaar gevierd met als
hoogtepunt het feest tijdens de diploma-uitreiking
op 4 mei. In 2018 waren de voorbereidingen voor het
jubileumjaar al in volle gang.
De hogeschool leidde in de eerste jaren alleen
predikanten op voor de kerken in Noord-India. Er
kwamen echter al gauw aanmeldingen uit heel India.
PTS heeft zo honderden studenten opgeleid die het
evangelie aan onze broers en zussen in heel India
hebben gebracht. Geprezen zij de Heer!
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In het voorjaar zijn op verschillende plekken (Axel, Acquoy, Dordrecht, Oudelande
en Best), bijeenkomsten georganiseerd naar aanleiding van het boek van dominee
Limboo ‘Follow His Footprints’ (Volg Zijn voetstappen). Hoe zo’n bijeenkomst eruit
zag? Een van de deelnemers vertelt: “Na een heerlijke curry geserveerd vanuit
een foodtruck, videoboodschappen van dominee Drost en christenen uit India,
gingen we in tweetallen op weg. Al wandelend spraken we over ons leven achter
Christus aan. Verlang jij ernaar om Jezus te volgen? Welke keuzes maak je daarbij
en wie heeft daarin het laatste woord? Een geweldig inspirerende avond waarbij
het verlangen werd aangewakkerd om je geloof te leven en te delen, in je eigen
omgeving en wereldwijd!”

Waardevolle
3DM-trainingen
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Follow His Footprints 2018

overzicht

GELOOF DELEN
IN INDIA

Capaciteitsopbouw: Harvest India 72
In 2018 ontstond netwerkorganisatie Harvest
India 72. Dit zijn kerken die samenwerken
om meer mensen te bereiken met het Goede
Nieuws. Harvest India 72 is resultaat van onze
trainingen over discipelschap, geestelijk leiderschap, denken over missiegemeenschappen en
het leiden van koninkrijksbewegingen.
Onze totale bijdrage aan capaciteitsopbouw
partners in 2018: € 49.365,-

In India werken we samen met lokale kerken en organisaties die
het geloof delen, in woord en daad. Regelmatig worden er nieuwe
projecten voorgesteld om te steunen. Die toetsen we aan de hand
van de volgende criteria: draagt het bij aan Gods glorie en wordt
de kerk van Jezus Christus versterkt? Wordt er vanuit discipelschap
gewerkt aan uitbreiding van Gods koninkrijk? En draagt het bij aan
verbetering van de levensomstandigheden van de partner en een
rechtvaardige samenleving? In 2018 mochten we heel concreet de
hier genoemde samenwerkingspartners steunen bij dit mooie werk.
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RPC

Reformed Presbyterian Church in India (RPCI)
Wij ondersteunen dit kerkverband bij hun kerkplantingsprojecten in New
Delhi. In 2018 is besloten om dit werk langzaam af te bouwen, vanwege
ontbrekende supervisie op het kerkplantingswerk en zwak bestuur van
deze kerken. In een aantal gemeenten zijn de ontwikkelingen positief en
is groei te zien. Deze gemeenten zijn in de afgelopen jaren financieel onafhankelijk geworden. De ondersteuning loop nog tot eind 2021 en biedt
nog een aantal gemeenten de kans te verzelfstandigen.
Onze totale bijdrage aan RPCI in 2018: € 26.686,-

Presbyterian Free Church
Central India (PFCCI)
Samen met de theologische opleiding
PTS bood dit kerkverband een cursus in
het Hindi aan. 12 studenten ontvingen
in 2018 een certificaat voor afronden
van deze cursus en 2 analfabeten
deden mondeling examen. De PFCCI is
ook missionair erg actief: op 8 nieuwe
plekken is een kerkplanting gestart.
Onze totale bijdrage aan PFCCI in 2018:
€ 39.943,-

Presbyterian Free Church Council (PFCC),
Kalimpong
Dit missionaire kerkverband startte 2 nieuwe
kerkplantingen in 2018 en 5 jonge gemeenten
groeiden uit tot een zelfstandige kerk. Er zijn in
141 mensen gedoopt, 7.000 bijbelstudies verspreid en 3.000 mensen hoorden het evangelie.
Onze totale bijdrage aan PFCC in 2018: € 88.442,-

Presbyterian Theological
Seminary (PTS)
Op deze theologische
hogeschool sponsoren we 31
studenten, waaronder Huolngo Lalkansang (op de foto).
In mei 2018 studeerden 15
daarvan af (11 mannen en 4
vrouwen)!
Onze totale bijdrage aan PTS in
2018: € 91.264,-

PTS

PFCC
RPCNEI
EHA

PFCCI

Emmanuel Hospital Association (EHA)
Een koepelorganisatie van christelijke
ziekenhuizen die veelal in arme, afgelegen
gebieden zorg verlenen. Zoals het Prem Jyoti
ziekenhuis in Assam, dat een programma
startte om de levensomstandigheden van de
extreem arme Malto-bevolking te verbeteren.
In 8 Malto-dorpen zijn speciale dorpscomités
opgericht om o.a. gezondheid en levensonderhoud in hun dorp te verbeteren.
Daarnaast financierden we (met steun van
Stichting Pharus) de bouw van een opleidingscentrum voor verpleegkundigen in Assam.
Onze totale bijdrage aan EHA in 2018: € 780.809,-
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Reformed Presbyterian Church Noord Oost India
(RPCNEI)
Dit kerkverband ontwikkelde zich in 2018 op allerlei
gebieden. Tijdens de synode pasten ze hun visie op
mission aan, vanwege opgedane inzichten tijdens de
3DM-trainingen (gefaciliteerd door India Mission) over
Gods missie en discipelschap. Ook kwam er een nieuw
missiegebied bij en deelden evangelisten Gods Woord
in 20 nieuwe dorpen.
Onze totale bijdrage aan RPCNEI in 2018: € 161.578,-

beeldverhaal
GEEN VLOEKMAAR GENADEKINDEREN
“In India worden kinderen met een beperking gezien als een vloek. Zij worden daarom zoveel
mogelijk uit het zicht van de omgeving gehouden. Ze brengen hun, vaak korte leven, door in een
donker kamertje in het huis van hun ouders. Mijn zoon is gehandicapt geboren door zuurstofgebrek
tijdens de bevalling. In die spannende dagen na zijn geboorte liet God mij weten dat het kind
‘Anugrah’ moest heten. Dat betekent ‘genade’.”
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Aan het woord is Robert Kumar, manager van het Anugrah Project. Hij werkt
voor het Dr. Lehmann Hospital in Hebertpur, dat hoort bij de Emmanuel Hospital
Association. Deze koepelorganisatie van christelijke ziekenhuizen is al jaren een
samenwerkingspartner van India Mission | Verre Naasten.
Het ziekenhuis waar Robert werkt, biedt naast medische zorg, ook programma’s
voor preventie en andere vormen van zorg. Robert is verantwoordelijk voor de
niet-medische zorg en is regelmatig te vinden in de omringende dorpen. “Toen
mijn zoon Anugrah 1,5 jaar oud was, nam ik hem regelmatig mee op mijn bezoeken. Dit wekte grote verbazing bij de dorpsbewoners. Al gauw bleek dat er veel
meer gehandicapte kinderen waren. Om deze kinderen uit hun isolement te
halen, begon ik, 18 jaar geleden, in een bijgebouwtje van het ziekenhuis activiteiten te organiseren. Het project heb ik naar mijn zoon ‘Anugrah’ genoemd en is
inmiddels flink gegroeid. Wij danken India Mission | Verre Naasten voor hun
bijdrage om dit mogelijk te maken.”
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1
Robert Kumar, manager van het Anugrah-project.
2
Roberts zoon Anugrah.
3
Het nieuwe gebouw voor de activiteiten van het
Anugrah project. India Mission | Verre Naasten
droeg in 2018 bij aan de kosten van de bouw.

5
Bewoners.
6
Werkplaats voor prothesen.
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4
Werkplaats waar gehandicapten producten
maken voor de verkoop.

leerpunten en gebedspunten
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PTS klaar voor bouw
nieuw conferentiecentrum
In het novembernummer van ‘Naast’
schreven we over de plannen voor een
nieuw conferentiecentrum voor de
theologische school PTS. Op verzoek van
India Mission | Verre Naasten keek er
een bouwkundige mee met de plannen.
Er ligt nu een goed doordacht ontwerp.
Het gebouw zal ook worden ingezet om
extra inkomsten te genereren voor PTS,
zodat afhankelijkheid van buitenlandse
ondersteuning vermindert. Zodra er
voldoende financiële middelen zijn, kan
de bouw beginnen! Extra giften zijn
zeer welkom. Hiervoor kunt u contact
opnemen met Pieter Messelink
(p.messelink@verrenaasten.nl).

Ontvangen van donaties
wordt moeilijk
Onze samenwerkingspartners in India hebben een vergunning
nodig om giften te mogen ontvangen.
Voorheen was deze vergunning onbeperkt geldig. De huidige
hindoe-nationalistische regering besloot echter dat er nu
iedere vijf jaar een verlenging aangevraagd moet worden. Het
doel is om meer grip krijgen op de hulpverlening vanuit het
buitenland. En om deze, indien gewenst, te kunnen stoppen.
Vooral christelijke hulpverlening heeft daarvoor te vrezen.
Laten we bidden dat God de wegen naar India open houdt.

Zeven miljoen kinderen
getroffen door
overstromingen in Kerala
Eind vorig jaar is de
zuidelijke deelstaat
Kerala getroffen
door grote overstromingen. Om de eerste hulp te bieden,
verleende ziekenhuisorganisatie EHA
noodhulp. Nu het
water gezakt is, kunnen we de balans
opmaken. In totaal
23 miljoen mensen
zijn getroffen onder
wie 7 miljoen kinderen. Bijna 1 miljoen
mensen moesten huis en haard verlaten en 350 mensen zijn
overleden. Dit zijn nauwelijks te bevatten aantallen. Tot overmaat
van ramp dreigt ook nog de rattenkoorts uit te breken. Onze hulp
is nog steeds nodig.
Wilt u een gift overmaken of een collectie houden in uw kerk?
Dat kan via 36 NL31 INGB 0000 3600 van Verre Naasten te Zwolle,
o.v.v. noodhulp Kerala.

“Het begon allemaal in juni 2018. Toen preekte
dominee Samit Mishra uit Chhapara in onze
gemeente. Sinds die dag onderhouden we intensief
contact via WhatsApp. Foto’s, gebedspunten en
wetenswaardigheden die uit dit contact voortvloeien, delen we met de gemeente via een besloten Facebookgroep, het kerkblad en de beamer.
Tijdens de laatste gemeentedag hebben gemeenteleden kaarten geschreven, die wij gedoseerd
naar India sturen”, vertelt Evelene enthousiast.
Ze vervolgt: “Het afgelopen jaar leerde ik dat evangelisatie en elkaar in geloof steunen niet groots
aangepakt hoeft te worden. Het kan ook met kleine
stappen. Elke stap die lukt, is dan een stimulans om
door te gaan. Door elkaar te betrekken bij het dagelijkse leven, of het nu moeilijke of juist blije momenten zijn, kun je heel gericht elkaars geloof versterken
en voor elkaar bidden. Grenzen vallen dan weg.
Gebed en medeleven is soms het enige wat broeders
en zusters voor elkaar kunnen doen, maar naar mijn
ervaring is het wel het belangrijkste!”
Anja vertelt dat ze voornamelijk bezig is geweest
om het werk van India Mission | Verre Naasten tot
leven te brengen in de gemeente. “Door de actie
‘Follow His Footprints’ zijn wij als commissie gestimuleerd om Goes aan de gemeente van Chhapara
te koppelen. Mijn advies voor andere gemeenten in
Nederland is om daarbij samenwerking met India
Mission te zoeken. Zij hebben zoveel ervaring en
middelen in huis. Ook raad ik iedereen aan om naar
de Algemene Vergadering te gaan. Daar krijg je
nieuwe ideeën en hoor je wat er allemaal gebeurt
in India. Mooi om te horen hoe vol vertrouwen
onze broeders en zusters in India zijn, hoe velen de
discipelschaptraining volgen om zo het evangelie
bekend te maken. Onze wens is om zelf daar te
gaan kijken en zo hebben we nog meer ideeën.”

De GKv in Goes is gezegend met een 7 koppige commissie Evangelisatie, Zending en Hulpverlening. Lizette Koppelaar, Evelene de Vries en
Anja Slump zijn lid van deze commissie en vertelden op de Algemene
Vergadering enthousiast over de levendige relatie met de gemeente
in Chhapara.

Lizette hoefde niet lang na te denken toen ze
gevraagd werd om mee te draaien in de commissie.
”De liefde van God, die ik al mijn hele leven mag
ervaren, wil ik delen met de wereld om mij heen.
Dichtbij en ver weg. We hebben nog te weinig in de
gaten dat God Zijn liefde overal in ons en door ons
laat zien. Mijn wens is dat de agenda voor 2019 ook
Zijn agenda mag zijn!”
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DENK GROOT
EN BEGIN
KLEIN

financiële verantwoording
In 2018 ondersteunden we, als India Mission I Verre Naasten, mission-werk van 6 partners in India. Dat deden we in 2018 met een
bedrag van 1,4 miljoen euro. Hiervan hebben we 89% besteed aan onze doelstelling ‘geloof delen wereldwijd’, via onze lokale partners.
Afgelopen jaar was het voor ons mogelijk om 800.000 euro meer te besteden dan we hadden begroot. Dit kon door een grote bijdrage
van Stichting Pharus (436.000 euro) voor de bouw van een opleidingscentrum voor verpleegkundigen, bij een ziekenhuis van onze partner
EHA (christelijke ziekenhuiskoepel). Daarnaast besteedden we 60.000 euro extra voor noodhulp i.v.m. de extreme overstromingen in
Kerala. Uit ons vrije vermogen konden we ruim 25.000 euro onttrekken en besteden aan mission-werk van onze partners.

vermogenspositie
Bedragen in €
Stand vermogen
Vrij vermogen
Totaal

01-01-18

mutatie 2018

31-12-18

97.675
97.675

-25.139
-25.139

72.536
72.536

Begroot 2018

Werkelijk 2018

Begroot 2019

241.534

226.298

223.315
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staat van baten en lasten
Bedragen in €
Baten
Bijdrage uit quota van lid-kerken + diversen
Bijdrage uit vermogen India Mission
Bijdrage Landelijk SamenwerkingsVerband I Verre Naasten
Som der baten

25.139

325.674
567.208

1.147.330
1.398.767

314.953
538.268

83.841
36.384
125.761

49.365
168.595
612.214
161.578

22.695
156.217
123.933

18.983
123.705
100.403
30.056
519.133

39.943
88.442
91.264
26.686
1.238.085

48.519
58.644
45.390
28.747
484.145

23.897

88.096

28.871

24.178

72.586

25.252

567.208

1.398.767

538.268

-

-

-

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Capaciteitsopbouw partners algemeen
Diaconaal werk ziekenhuizen (EHA)
Bouw opleidingscentrum verpleegkunde (EHA)
Evangelisatie Bilaspur (RPCB)
Kerkelijk opbouwwerk, evangelisatie, diaconaat
Noordoost- India (RPCNEI)
Kerkelijk opbouwwerk en evangelisatie Midden-India (PFCCI)
Evangelisatie, training en diaconaat Noord-India (PFCC)
Theologische opleiding (PTS)
Evangelisatie Delhi (RPCI)
Totaal besteed aan doelstellingen

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Resultaat

inkomsten

waar ging uw
euro naar toe?
Bijdrage uit
lid-kerken

€ 251.437

e 0,06
e 0,05

Bijdrage Landelijk
Samenwerkingsverband I Verre
Naasten

€ 1.147.330
e 0,89

Geloof delen wereldwijd

besteed aan doelstelling
4%

Algemeen

3%

Kerkverband Midden-India (PFCCI)

2%

7%

Kerkverband Delhi (RPCI)

Kerkverband Noord-India
(PFCC)

7%

Theologische
opleiding (PTS)

49%

Bouw opleidingscentrum (EHA)

13%

Kerkverband Noordoost-India (RPCNEI)

14%

Diaconaal werk
ziekenhuizen (EHA)

Heeft u vragen over onze financiële
verantwoording? Neem contact op
met onze penningmeester via
penningmeester@indiamission.nl

JAARVERSLAG 2018

Kosten beheer en administratie

11

Kosten eigen fondsenwerving

IK
GELOOF
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“I

k ben geboren in een rondtrekkende stam, die door
te bedelen en hekserij aan inkomen komt. Conform
het kaste systeem, werd ik ‘opgeleid’ tot heks. En
daar was ik best goed in. Op een dag in juni 2009
kreeg ik van mijn zwager een folder waarin de
gelijkenis stond van de rijke man en de arme Lazarus.
Die avond, na het lezen, onderging ik een angstaanjagende ervaring. Ik voelde me alsof ik in de hel was
beland en in brand stond. Ik rukte de kleren van mijn
lijf en rende naakt de jungle in. Ik probeerde allerlei
bezweringen, maar het vuur binnen in mij brandde
door. Later die avond vonden mijn stamgenoten mij
bewusteloos in de jungle. Ze wikkelden me in kleren
en bonden me aan een boom. Ik vroeg steeds ‘Leef ik
nog? Ben ik nog op aarde?’ De volgende morgen nam
mijn zwager me mee naar de kerk, terwijl ik nog steeds
het gevoel had ik in brand te staan. Daar ontmoette ik
dominee Samit Misrah van de kerk in Chhapara. Hij liet
mij zien dat hekserij mij niet van de hel kon verlossen,
maar alleen Jezus Christus. Toen ik dat hoorde, werd ik
rustig en het vuur verdween. Maar de heks in mij gaf
zich niet zomaar gewonnen. De volgende dagen bleef
ik terugkomen naar de kerk met vragen. De Heilige
Geest was aan het werk in mij en ik kwam langzaam
tot geloof.
Inmiddels ben ik evangelist en vertel ik over Jezus aan
de mensen in mijn stam. Een aantal families zijn
Christus gaan volgen en hebben het nomadenbestaan
met bedelarij en hekserij opgegeven. Zij maken nu
traditionele muziek op feesten en partijen om in hun
levensonderhoud te voorzien. En hun kinderen gaan
naar school. Ik bid dagelijks voor mijn stamgenoten die
het evangelie nog niet aanvaard hebben. Bidt u mee?”

→ G ovind, evangelist voor de Presbyterian Free
Church Central India

