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Geloof leven
Vorige maand was ik op werkbezoek bij onze samenwerkingspartner
Emmanuel Hospital Association (EHA), samen met Jakolien Meas
van Verre Naasten. Het was een indrukwekkende en inspirerende
reis. Samen met Robert Kumar van EHA zagen we wat er is bereikt in
de voorbije jaren. In woord en daad biedt ziekenhuisorganisatie EHA
hulp en voert projecten uit om gezondheid en leefomstandigheden
in India te verbeteren.
We bezochten de arme wijken van Agra, waar verschillende vrouwenhulpgroepen zijn en kleine werkplaatsen voor schoenenfabricage zijn opgestart.
In Lalitpur gingen we mee op stap naar een dorpje waar met een
duurzame landbouwmethode, goede resultaten worden bereikt.
Tenslotte reisden we naar Jharkand waar het Prem Jyoti Hospital
staat. Hier werken mensen onder de extreem arme Malto-bevolking.
Speerpunten zijn het verbeteren van de levensomstandigheden,
weerbaarheid naar overheden en betere landbouwmethoden. De
naam Prem Jyoti betekent ‘geloof leven’, wat de kern van het werk
raakt.
Terug in Delhi kregen we een presentatie van het hulpprogramma
wat in Bihar loopt, na de overstromingen van vorig jaar.
Naast het geweldige werk wat er gebeurt, maakte ook de gastvrijheid waarmee we overal werden begroet, veel indruk. Ontvangst
met muziek en dans, voetwassing, voetverzorging met olie en
daarna een maaltijd met eigen gekweekte producten (rijst, vis en
paneer) die prima smaakte.
De bijbeltekst ‘Bekommer U om de noden van de heiligen en wees
gastvrij’ (Romeinen 12:13) wordt hier echt geleefd. Dit bezoek aan
onze broers en zussen in India bracht ons veel om dankbaar voor
te zijn.
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Aan dit jaarverslag werkten mee:

Bij de voorpagina: de leiding van de mission-school in Chhapara, zie ook
pagina 4 en 5 van dit jaarverslag.

Gertjan Bijzet, Ko Jansen, Jakolien Meas, Tjerk Medemblik,
Pieter Messelink, Quintijn Schenkel, Charlotte Scholtens en
Ediek Schutten.

Opening
verpleegkundigenopleiding

In 2019 was de eerste landelijke bijeenkomst van Harvest India
72, een netwerkorganisatie die de discipelschapstrainingen verder
brengt. In 2019 verzorgden zij 16 trainingen door heel India. Een van
de deelnemers, Moy uit Noordoost-India vertelt hierover: “Ik ontdekte hoe goed het is om af en toe pas op de plaats te maken. Ik kreeg
een beter beeld van mezelf en de reden van mijn bestaan. Door deze
training weet ik nu dat ik niet hoef te wachten op anderen om zelf
bezig te zijn met het helpen van mensen om Jezus te volgen.”

Wat een feest was het
vorig jaar bij het EHAziekenhuis Makunda in
Assam! Daar vond op 14
september de feestelijke
openingsceremonie plaats
van de nieuwe opleiding
voor verpleegkundigen,
mogelijk gemaakt door
stichting Pharus, partner
van Verre Naasten. Het
Makunda-ziekenhuis biedt
(vaak gratis) zorg aan. Aan goed opgeleide verpleegkundigen is een
groot gebrek en deze opleiding gaat daar verandering in brengen!

Nieuwe kansen voor school
in Chhapara
Bezoek van jongeren uit India
Begin juni was een groep jongeren uit India in Nederland. Na een
bezoek aan Gereformeerde Scholengemeenschap Guido in Amersfoort bezochten ze de pinksterconferentie Opwekking. Tijdens deze
week logeerden de jongeren en hun begeleiders bij gastgezinnen.
Zo zagen en ervoeren ze hoe het leven in Nederland is. Het waren
mooie ontmoetingen! “Ondanks de verschillen in cultuur vonden we
elkaar in onze gezamenlijke liefde voor onze Heer. Samen geloof
delen wereldwijd werd werkelijkheid”, reageerde een van de deelnemers. Op Eerste Pinksterdag was de groep te gast bij de gemeente
van Zwijndrecht Groote Lindt. Tweede Pinksterdag waren Kinderdijk
en Rotterdam aan de beurt. Het bezoek werd afgesloten met een
bezoek aan het Greijdanus in Meppel en het kantoor van Verre
Naasten.

Onlangs heeft de Indiase overheid aan de ‘mission school’ (de school
van de kerken) in Chhapara subsidie toegekend voor het bouwen van
een TechLab. Deze subsidie is inclusief opleiding van docenten en een
onderhoudsbudget voor 5 jaar! Dit maakt de school aantrekkelijker
voor nieuwe leerlingen. Samen met onze broers en zussen in India
danken we de Here voor deze nieuwe kansen.

Jubilea bij drie
partnerorganisaties
Dankbaar kijken we terug op verschillende jubilea bij Indiase
partners in 2019. Tweemaal was er sprake van een ‘Golden Jubilee’:
in mei bestond theologische hogeschool Presbyterian Theological
Seminary (PTS) in Dehra Dun 50 jaar (zie foto). En in november werd
ziekenhuisorganisatie Emmanuel Hospital Association (EHA) eveneens 50 jaar. Verder was er een ‘Ruby Jubilee’: in november vierden
de Reformed Presbyterian Churches of North East India (RPCNEI)
hun 40-jarig bestaan. Bij alle jubileumvieringen waren afgevaardigden van India Mission | Verre Naasten aanwezig.
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Discipelschapstrainingen
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MISSION-SCHOOL CHHAPARA
IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Op dit moment wordt de ‘mission-school’, de school van de kerken
in Chhapara, flink verbouwd. De school is ooit gesticht door Schotse
zendelingen, vandaar de naam mission-school. De huidige verbouwing was hard nodig: grote delen van het gebouw waren sterk
verouderd en in slechte staat. De renovatie wordt bekostigd met
steun van India Mission | Verre Naasten. Maar de school was niet
alleen aan de buitenkant aan renovatie toe. In 2018 is er een traject
in gang gezet om de onderwijsinstelling ook organisatorisch klaar te
maken voor de toekomst. Quintijn Schenkel, bestuurslid van India
Mission, was hier als onderwijskundige bij betrokken. Het schoolbestuur heeft inmiddels mooie stappen gezet en de resultaten zijn
zeer positief! Zo werkt de school nu met een sluitende begroting en
worden de achterstallige salarissen uitbetaald. Het aantal leerlingen
groeit weer na jarenlange teruggang en het personeel is een stuk
tevredener.
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1 Het gebouw voor de hogere klassen voor de renovatie.
2 En flink opgefrist: na de verbouwing.
3 Het hoofdgebouw van de school voor de renovatie.
4 Het hoofdgebouw na de verbouwing.
5 Bestuurslid Quintijn Schenkel op bezoek.
6 Predikanten Samit, Pradeep, Mikel en andere betrokkenen in
gebed bij de school.
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7 D
 e verbouwing in volle gang! In de schaal op het hoofd van deze
vrouw zit beton.
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8 S
 torten van de beton balken.
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overzicht

LICHT EN LIEFDE
UITSTRALEN IN INDIA
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In 2019 behaalde de BJP, de hindoe-nationalistische partij van
president Modi opnieuw een meerderheid bij de Indiase verkiezingen.
Dit betekent dat de situatie er niet beter op wordt voor christenen
in India. Het land steeg op de Open Doors-ranglijst van vervolgde
christenen naar de 10e positie. In 2014 was dat nog de 31e plek.
Inmiddels zijn in verschillende deelstaten ‘antibekeringswetten’ van
kracht. Deze worden vaak gebruikt om christenen lastig te vallen,
bijvoorbeeld door invallen tijdens kerkdiensten. Ook zijn er landelijke
campagnes om bekeerlingen te bewegen weer hindoe te worden. Voor
christenen wordt het steeds moeilijker om openlijk over hun geloof te
praten. Ondertussen gaan onze partners door met het uitstralen van
Zijn licht en het doorgeven van Zijn liefde. En dat werpt, ondanks de
tegenstand, mooie vruchten af!

Capaciteitsopbouw: Harvest India 72
In 2019 was de eerste landelijke bijeenkomst van
netwerkorganisatie Harvest India 72. In verschillende
regio’s werden discipelschapstrainingen gegeven,
vanuit de 3DM-methode. Mathusela Limboo geeft de
trainingen en maakt op allerlei manieren gebruik van
het materiaal. Hij vertelt: “We zijn helemaal doordrenkt
met 3DM. Het komt overal in terug.” In 2019 werd het
lokale team dat leiding geeft aan Harvest India 72
verder versterkt.
Onze totale bijdrage aan capaciteitsopbouw partners
in 2019: € 36.434,-

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. De ondersteuning loopt nog tot eind 2021.
Onze totale bijdrage aan RPCI in 2019: € 27.859,-

Presbyterian Free Church
Central India (PFCCI)
In 2019 zijn we gestart met de ondersteuning van
de renovatie van de mission-school in Chappara
(zie ook pagina 4 en 5). Ook werd er een regionale 3DM-training gegeven (rond discipelschap)
en gingen we door met ondersteunen van het
Hindi-programma (eenvoudige bijbeltrainingen
voor evangelisten). Per 2019 ondersteunen we
bovendien 4 evangelisten in de staat Maharastra.
De begeleiding loopt via de kerk in Jabalpur.
Onze totale bijdrage aan PFCCI in 2019: € 47.211,-

RPC

Presbyterian Theological Seminary
(PTS)
Op deze theologische hogeschool
sponsorden we 24 studenten in
2019, onder wie Christopher David
(op de foto). Christopher gaat aan
de slag als kerkplanter in de grote
stad Bangalore. In mei 2019 studeerden 5 van de 24 gesponsorde
studenten af!
Onze totale bijdrage aan PTS in 2019:
€ 50.587,-

Presbyterian Free Church Council (PFCC),
Kalimpong
Dit missionaire kerkverband kreeg er in 2019 weer 3 nieuwe
kerken bij: Namsu Fellowship, 6th Mile Samsing Fellowship
en Engo Fellowship. In totaal zijn er nu 46 gemeenten. In
2019 zijn er 50 mensen gedoopt en hoorden ca. 3.000 mensen het evangelie door concerten, preken in de open lucht,
filmvoorstellingen en persoonlijke bezoeken.
Onze totale bijdrage aan PFCC in 2019: € 46.037,-

PTS

PFCC
RPCNEI
EHA

PFCCI

Emmanuel Hospital Association (EHA)
De EHA is een koepelorganisatie van christelijke ziekenhuizen, die zorg
verlenen in veelal arme gebieden in India. Eén van de ziekenhuizen is
het Prem Jyoti Hospital in Jharkand van waaruit een project gestart is
om de levensomstandigheden van de extreem arme Malto-bevolking
te verbeteren. Zo zijn Malto-boeren onder meer getraind in landbouwtechnieken, gericht op verbeteren van grondkwaliteit en water
vasthouden. In 2019 waren de eerste resultaten van deze trainingen
zichtbaar: meer oogst, meer inkomsten en minder migratie. Daarnaast
financierden we met steun van Stichting Pharus de bouw van een
opleidingscentrum en hostel voor verpleegkundigen in Assam.
Onze totale bijdrage aan EHA in 2019: € 425.270,-

JAARVERSLAG 2019

7

CI

Reformed Presbyterian Church Noordoost-India
(RPCNEI)
In 2019 gaf de RPCNEI aandacht aan kerkleden die last
hebben van alcohol- of drugsverslaving. 50 mensen
kampeerden een week lang samen, kregen medische
hulp en hoorden het evangelie. Een deelnemer: “Ik
gedraag me thuis zo slecht, dat mijn naasten het liefste
willen dat ik nog heel lang hier op de kampeerplek
blijf… Ik ga echt mijn best doen om mijn gedrag te veranderen.” Verder werden 8 kerkgebouwen en 2 huizen
voor evangelisten gebouwd, 3 centra voor naschoolse
opvang werden uitgebreid, 43 evangelisten werkten in
7 mission-gebieden en vele activiteiten werden uitgevoerd in de verschillende kerken.
Onze totale bijdrage aan RPCNEI in 2019: € 110.904,-

bid en dank mee
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Bid dat de regering van India moslims en christenen
beschermt en het hindoe-extremisme veroordeelt
De laatste tijd is het weer erg onrustig in India. Er zijn inmiddels
bijna 40 doden en 200 gewonden gevallen. Aanleiding is een nieuwe
burgerschapswet die negatief uitpakt voor moslims. In februari nam
het Indiase parlement de wet aan die bepaalt dat hindoes en andere
minderheden uit door moslims gedomineerde buurlanden (Pakistan
en Bangladesh) sneller in aanmerking komen voor het Indiase
staatsburgerschap.
Volgens waarnemers kwam het meeste geweld van jonge hindoeactivisten; aanhangers van de regeringspartij BJP. Op internetfilmpjes
is te zien hoe zij, leuzen schreeuwend, moslims aftuigen met stenen en
ijzeren staven. Ook staken ze huizen en winkels in brand en minstens
twee moskeeën. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het geweld
is uitgelokt. BJP-politici ageren al weken tegen tegenstanders van
de nieuwe burgerschapswet die op verschillende plekken in Delhi
demonstreren. Van christenen is niet bekend dat ze slachtoffer van
deze rellen zijn geworden. Maar ook hun leven komt steeds meer
onder druk te staan. Ze worden regelmatig geïntimideerd en bedreigd.

Dank voor de veilige thuiskomst van Gertjan Bijzet
na een bezoek aan EHA en de PTS in India
Gertjan Bijzet, communicatiemedewerker van Verre
Naasten, was in november 2019 in India. Hij bezocht
een ziekenhuis van de EHA in Herbertpur en de
theologische school PTS in Dehra Dun. Ook mocht hij
het 50-jarig jubileum van EHA meevieren. Vanwege
gezondheidsredenen moest hij helaas eerder naar
huis komen. Reden om God te danken voor een veilige
terugkeer.

Dank voor een geslaagd adviesbezoek van onderwijskundige Quintijn Schenkel aan de mission-school in Chhapara
Quintijn Schenkel, tweede voorzitter van India Mission en onderwijskundige, was in januari 2020 in Centraal-India vanwege een tweede
bezoek aan de mission school in Chhapara. Zie ook pagina 4 en 5 van dit jaarverslag. De eerder voorgestelde verbeteringen in het bestuur
en de organisatie van de school zijn doorgevoerd en werpen nu ook zijn vruchten af. Reden om God te danken!

DE REIS
VAN JE LEVEN

interview
Benieuwd naar christenen daar
Inge: ”Ik ben 18 jaar, woon in Gorinchem en studeer
HBO-pedagogiek. Ik vind het leuk om te tekenen,
foto’s te maken, te schilderen en te lezen. Mijn
geloof betekent heel veel voor me. Vooral de liefde
die we van God en van elkaar mogen ontvangen. In
mijn beleving is India een groot land waar het erg
warm kan zijn, maar ook veel kan regenen. Indiaas
eten is vaak heel pittig. Er is een groot verschil
tussen arm en rijk en er ligt veel afval op straat.
Maar er is ook veel te zien zoals de Taj Mahal. Ik wil
graag naar India, omdat ik benieuwd ben naar de
cultuur en hoe christenen daar met God leven. Ik
hoop van deze reis te leren dat er meer manieren
zijn om God te eren.”

Voorpret

In augustus 2020 staat er een jongerenreis naar
India gepland. Inge en Brianna, uit de kerken van
Gorinchem en Leerdam, gaan mee met deze reis.
Wie zijn zij? En wat verwachten ze van de reis?

Door de inzamelacties voor de reis leert het reisgezelschap elkaar al wat beter kennen, vertellen
Inge en Brianna. “We hebben een kruidnotenactie
gehad, oliebollen gebakken en een film over India
getoond. We zijn nog van plan om geld te verdienen
door auto’s te wassen, via een talentenveiling en
nog veel meer. De acties zorgen al voor veel voorpret! Er zijn ook bedrijven die ons steunen.
In ruil daarvoor doen we ook wat terug. Zo hebben
we spanbanden geknipt en opgerold voor Mostert
Import-Export B.V. Heeft u een bedrijf en helpende
handen en/of hersenen nodig in ruil voor sponsoring? Dan horen we dat graag!”
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Brianna: “Ik ben ook 18 jaar, woon in Leerdam en
doe net als Inge de studie HBO-pedagogiek. In mijn
vrije tijd speel ik volleybal en werk ik bij de Jumbo.
Mijn geloof is erg belangrijk voor me. Ik sta ermee
op en ga ermee naar bed. Ik ben blij dat ik iets van
Gods boodschap en liefde mag doorgeven in India.
Wat ik weet van India? Dat het een kleurrijk land
is, met grote verschillen tussen arm en rijk. Het
hindoeïsme is er dominant en christenen zijn in de
minderheid.
Ik wil graag naar India omdat het mij super tof lijkt
om God te aanbidden samen met mensen in een
heel andere cultuur. Ik hoop dat we de mensen blij
kunnen maken met ons bezoek. Ze maken ons al
blij door ons te ontvangen. Ik wil in India veel leren
over Gods natuur en de omgeving waar we naartoe
gaan en waarom wij de zusterkerken in India steunen.”
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Samen God aanbidden

financiële verantwoording
Bedankt! Met uw steun – als gemeentelid van één van de lidkerken van ons regionale samenwerkingsverband van kerken in ZuidNederland – mochten we in 2019 mission-werk ondersteunen van 6 samenwerkingspartners in India.
In 2019 ondersteunden we – als bestuur van India Mission | Verre Naasten – onderstaande projecten en programma’s met een bedrag van
bijna 843.000 euro. Dat is zo’n 300.000 euro meer dan we hadden begroot, grotendeels dankzij een flinke bijdrage van Stichting Pharus
voor de voltooiing van een nieuw opleidingscentrum voor verpleegkundigen, bij een ziekenhuis van onze partner EHA. Van onze uitgaven
in 2019 hebben we 88% direct besteed aan onze doelstelling ‘geloof delen wereldwijd’, via lokale partners in India. Onze uitgaven in
2019 financierden we voor 26% vanuit de bijdragen (met name quotum) van onze lidkerken. De overige 74% van onze uitgaven konden
we financieren vanuit giften van particulieren, kerken, scholen en fondsen, ingezameld door Verre Naasten, namens het Landelijk
Samenwerkingsverband Mission.

vermogenspositie
Bedragen in €
Stand vermogen
1 januari
Dotatie/onttrekking
31 december

Werkelijk 2018

Werkelijk 2019

97.675
-25.661
72.014

72.014
-1.198
70.816

Begroot 2019

Werkelijk 2019

Begroot 2020

223.315
314.953
538.268

223.315
619.629
842.944

219.801
231.806
451.606

22.695
156.217
123.933

36.434
161.411
263.859
110.904

24.493
125.973
75.426

48.519
58.644
45.390
28.747
484.145

47.211
46.037
50.587
27.859
744.302

61.752
38.439
48.361
23.401
397.846

28.871

50.772

24.563

25.252

47.870

29.198

538.268

842.944

451.607

-

-

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

-

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Capaciteitsopbouw partners algemeen
Diaconaal werk ziekenhuizen (EHA)
Bouw opleidingscentrum verpleegkunde (EHA)
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
lidkerken

€ 223.315

e 0,06
e 0,06

Bijdrage Landelijk
Samenwerkingsverband I Verre
Naasten

€ 619.629
e 0,88

Geloof delen wereldwijd

besteed aan doelstelling
4%

Evangelisatie Delhi (RPCI)

5%

7%

Capaciteitsopbouw partners
algemeen

Theologische opleiding (PTS)

6%

22%

Evangelisatie, training
en diaconaat Noord India (PFCC)

Diaconaal werk
ziekenhuizen (EHA)

6%

Kerkelijk opbouwwerk en evangelisatie
Midden-India (PFCCI)

15%

Kerkelijk opbouwwerk,
evangelisatie,
diaconaat Noordoost India (RPCNEI)

35%

Bouw opleidingscentrum
verpleegkunde (EHA)

Heeft u vragen over onze financiële
verantwoording? Neem contact op
met onze penningmeester via
penningmeester@indiamission.nl
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Kosten beheer en administratie
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Kosten eigen fondsenwerving

IK
GELOOF
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“I

k ben geboren in het zuiden van India. Toen ik 2 jaar was, moest
ons gezin hals over kop vluchten. Mijn ouders hadden zich
bekeerd tot Jezus en werden om die reden met geweld weggejaagd door hun familie. Terwijl mijn opa van moeders kant van
een afstand toekeek, lag mijn oma van vaders kant dood op de
grond. Mijn ouders hadden niets meer en konden niet meer voor
mij zorgen. Gelukkig nam Red een Kind mij op in één van hun tehuizen. Nederlanders hebben mij gesponsord tot en met mijn studie
aan de theologische hogeschool PTS (Presbyterian Theological
Seminary). Wat ben ik hen dankbaar! Ik heb een goede opleiding
gehad, mijn muzikaliteit werd ontdekt en ik ben van de Here gaan
houden!
Na mijn studie verhuisde ik naar New York en werd daar dominee
van een Indiase gemeenschap in de stad. Maar India bleef trekken.
Ik miste mijn vaderland. Het land waar je op straat in kleine stalletjes een Chai Tea kunt halen. Waar je bij de kapper de laatste verhalen uit het hele dorp hoort. Ook het land waar zoveel mensen Jezus
nog niet kennen. Daarom ben ik weer teruggegaan naar India. Ik
ben nu predikant in Nagpur.
Ik houd ervan om muziek te maken: Indiase muziek, met Indiase
instrumenten, in de Indiase taal op Indiase melodieën. Voor mij
is muziek maken een prachtige manier om de Here te loven en
anderen op te roepen dat ook te doen. Ik heb inmiddels 64 cd’s
gemaakt. En weet je wat helemaal geweldig is? In Nagpur is mijn
muziek elke dag te horen in 2 hindoetempels! Je kent vast wel het
geluid van een moskee. Als daar gebeden wordt, kan iedereen het
horen. Dat gebeurt bij die hindoetempels ook, maar dan met mijn
gospelmuziek: dat is toch ongelooflijk mooi?
Het is zo belangrijk om mensen in hun eigen taal aan te spreken.
Aan ons als dominees is het de taak om het evangelie te vertalen
naar de Indiase context. Ik doe dat zondags tijdens de preken en
natuurlijk door mijn muziek. Ik ben dankbaar dat ik op deze manier
mag bijdragen aan het doorvertellen van Gods licht voor de wereld,
van Zijn genade voor iedereen!”

→ V inod Vishwas (55), muzikant en

dominee in Nagpur, Maharastra.

Benieuwd naar de muziek van Vinod Vishwas?
Luister mee via deze QR-code

