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Beste betrokken lezer,
In deze India Actueel geven we u familie nieuws en verslagen van diverse
gebeurtenissen. We brengen het project voor het gevangeniswerk onder de aandacht. En… ondertussen
zitten Kym, Margreet en Anita in Australië bij Andrew na een goede tijd in Nederland!
Familie nieuws
Erg dankbaar zijn Kym en Margreet voor de diverse vormen van ondersteuning waardoor dit werk al meer
dan 27 jaar plaats kan vinden. Ondertussen heeft Andrew het helemaal naar zijn zin in Australië. Hij heeft
een vast contact kunnen krijgen zodat hij in eigen onderhoud kan voorzien. Hij houdt van sport. Daarom
hielp hij onlangs mee aan een sportkamp van de kerk waar hij bij betrokken is. Ook is hij leider van een
jeugdgroep. Het verblijf in Australië van de familie Diment is noodzakelijk voor de aanvraag van nieuwe
Visums.
Nederland. Vanaf begin mei tot 25 juni waren Kym, Margreet en Anita in Nederland. Op veel plaatsen zijn
de contacten weer verstevigd en konden Kym en Margreet dienen met prediking en onderwijs. Daarnaast
was er ook volop gelegenheid in de diverse kerken om de laatste ontwikkelingen van het werk in Varanasi te
delen.
Zondagmiddag 11 juni hadden we een presentatie van het werk in Varanasi in de Hemkerk in Sneek. Er was
goede belangstelling en we werden verwend met heerlijke hapjes gemaakt door Iesje de Vlugt. Dat viel zo
in de smaak dat we het recept hieronder weergeven: Groentepakora’s
Ingrediënten: 1 grote aardappel, 1 kleine bloemkool, 1 kleine rode paprika, 1 middelgrote ui, 2 kool of
handjevol spinazie bladeren en 100 gr maiskorrels uit blik.
Voor het beslag: 2 tl garam masala, 2 tl koriander ( = katoembar ), 1 ½ kop besan ( = kikkererwtenmeel )
3 etl bloem, 1 tl bakpoeder, 1 tl chilipoeder, 1 etl citroensap en Plantaardige olie om te frituren.
1. Kook de aardappel bijna gaar; schillen, fijnhakken.
2. Hak bloemkool, paprika, ui fijn. Snipper kool of spinazie.
3. Maak met koud water een romig deeg van de overige Ingrediënten. Voeg de groenten toe en meng
ze er gelijkmatig door.
4. Verhit de olie. Leg steeds 1 el mengsel in de olie, ongeveer 8 stuks tegelijk. Frituur ze goudbruin.
Leg ze op een keukenpapier bedekt rooster.
Warm serveren met zoete mangochutney of tamarindesaus. Eet smakelijk!
Gevangenis nieuws juni 2017
Er zijn ongeveer 95 brillen uitgedeeld in de centrale gevangenis na bezoek van een oogarts die iedereen
onderzocht die problemen hadden met het zien. We hadden een gezegende tijd met
de gevangenen waar we de Heer heel dankbaar voor zijn. Dankzij
een ruimhartige gift konden we bijna alle brillen betalen. In deze
gevangenis zijn ook nieuwe barakken gebouwd. In plaats van de
oorspronkelijke 500 bewoners zijn er nu 1200 personen in de
barakken. Omdat niet geïnvesteerd wordt in “luxe” zaken zoals
ventilatoren en water werd er heel wat geleden in de hitte. Een
lokale Kerk zorgde voor een waterpomp in de barakken. Er kwam
zelfs een minister naar de officiële opening welke bijgewoond werd door 350 gevangen.
We konden nog onderwijs geven en snacks uitdelen. Door een grote gift van een kerk
uit Ermelo konden we 40 ventilatoren aanschaffen voor in de barakken zodat er bij 40
graden enige verkoeling is.

In de District gevangenis was het deze maand rustig vanwege de hitte. Hierdoor braken er geen gevechten
uit wat meestal wel gebeurd. We konden een lerares vinden die bereid was aan analfabeten in de gevangenis
les te geven. We verzorgen lesmateriaal en de gevangenen zijn erg enthousiast dat ze leren schrijven en
lezen. Ook de aanwezige kinderen krijgen les! Zelf wilden we graag een seminar geven van een dag. Maar we
kregen geen toestemming omdat het 47 graden was! Na de zomer mogen we het seminar geven van de
gevangenis directeur.
Jongens gevangenis. Zoals bekend geven we al verschillende jaren mini DTS in de jongensgevangenis. Dit
jaar kwam de leidinggevende naar ons toe met een speciaal verzoek: “jullie hebben onze jongens al vele jaren
les gegeven. Nu wil ik dat jullie mijn staf les gaan geven! Dus hebben wij voor 25 leidinggevenden een drie
daags seminar gegeven. Ze waren allemaal aangeraakt door God en velen moesten huilen. Verschillenden
gaven een getuigenis hoe God hun hart heeft aangeraakt. Ze willen meer van deze trainingen in de toekomst
en willen hun familie ook meenemen! Blijf a.u.b. bidden voor doorgaande ondersteuning zodat we door kunnen
gaan gevangenen te helpen met praktische noden.
Project gevangenissen Varanasi:
Zoals in deze brief vermeld staat worden er zeer regelmatig seminars over
het geloof in de Jongens- en Vrouwengevangenis gehouden. In onze kleinste
gevangenis zitten al meer dan 100 man op het ogenblik. Omdat we
lesmateriaal diploma’s en ook wat lekkers, om het speciaal te maken, nodig
hebben loopt het bedrag snel op. We hebben een unieke kans om met veel
gevangenen en leiding het Evangelie te delen. Helpt u ons mee? Bij gift
graag vermelden Project Gevangenissen Varanasi.
De verbouwing van de Hope Arts winkel (zie vorige India Actueel) is, dankzij uw giften,
gestart. Er wordt druk gewerkt voor een mooi resultaat en meer ruimte. Dank voor de
betrokkenheid!

Wistudat???
•
•

•

Andrew een ideale mix heeft gevonden: Kerk en Sport!
Anita een presentatie heeft gehouden bij interactief jongerenwerk Hemkerk
Sneek en dat mede daardoor er plannen zijn voor een Outreach naar Varanasi
volgend jaar!
Kym, Margreet en Anita vanuit Nederland naar Australië vertrokken zijn voor aanvraag nieuw
Visum en daar ontmoeten ze Andrew ook weer!

Gebeds punten:
• Gebed voor Chinky. Het is ons nog steeds niet gelukt haar uit de gevangenis te krijgen. Blijf in
gebed voor haar dat ze snel vrij komt.
• Bid voor onze visums, we kunnen die tegenwoordig alleen in Australië maar aanvragen, en het wordt
elke keer moeilijker. Bid dat we toch weer een visum krijgen en
liefst natuurlijk een langdurig visum.
•

Met een nieuwe regering in de staat wordt het ook weer
moeilijker voor christenen….De radicale hindoes hebben het
erover om in september onze organisatie te proberen te sluiten
(meestal gaat dat met geweld)

•

In Juli begint er weer een DTS in Varanasi…maar we hebben een
nieuw huis nodig waar we het kunnen runnen

Dankpunten:
• Een geweldige tijd in Nederland waar we genoten hebben. We
hebben veel mensen kunnen ontmoeten.
• In Mei hadden we in Varanasi een geweldig seminar voor
medewerkers van de jeugd gevangenis.
• Andrew heeft een vaste baan in Australië

Correspondentie Indiaktueel:
TFC Kym en Margreet
P/a Het Vallaat 20, 8604 DC, Sneek
Email: indiaktueel@gmail.com
Tel.: 0515-444845
Giften:
Rekeningnr. NL70 INGB 0656
5458 79 t.n.v. Evangelische
Gemeenschap, Sneek t.g.v.
Zendings Project Kym en
Margreet.
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