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We zijn gestart…. 

Zoals jullie ws al wel vernomen hebben zijn we gestart met ‘Mission Rhema’	 

Ik wil jullie graag nog een keer mee nemen bij hoe het allemaal begon…. 

Mijn hart voor India begon te kloppen toen ik via mijn toenmalige collega’s van 

GlobalRize te horen kreeg dat Compassion zich heeft moeten terugtrekken uit India. 
Mijn	oudste	dochter	en	ik	zijn	jaren	geleden	naar	ons	sponsorkind	in	Tanzania	geweest,	
een	bedrag	in	de	maand	is	echt	geen	druppel	op	een	gloeiende	plaat,	het	hele	gezin	geniet	
van	dit	sponsorbedrag,	ze	kunnen	naar	school	i.p.v.	aan	het	werk	in	bijv.	een	steengroeve	
etc.,	ze	krijgen	extra	Bijbelse	les,	normen	en	waarden	en	aandacht.	Dus	toen	we	hoorden	
dat	deze	stichting	zich	uit	India	moest	trekken	en	je	denkt	aan	al	die	kinderen	en	
gezinnen	die	weer	in	hun	oude	toestand	teruggeworpen	werden,	dat	is	diep	triest,	het	
brak	mijn	hart.	In dezelfde tijd popte India overal op, ik zette de tv aan => 
India...radio=> India...krant =>India….etc 
etc ...Ik vertelde dit aan mijn collega uit 
India en die had op het hart om iets	op	
te	zetten voor India en dit was een 

bevestiging om daarmee aan de gang te 
gaan. Dit kwam toen samen met een 

financieel probleem vanuit de Filipijnen 

en van daaruit zijn we een 

kostendekkend sponsorprogramma 
binnen GlobalRize op gaan zetten voor 
werknemers uit deze landen. Dit is 
langzaam gaan groeien.	  
 

 



 

 

 

Daarom	ben	ik	in januari voor	dit	sponsorprogramma	naar India afgereisd, ik kreeg 
een uitnodiging voor een bruiloft en heb deze met beide handen aangepakt om meer 

van het land te zien en te 
proeven, mijn collega’s en 

gezinnen te ontmoeten en 

de situatie waar ze in 

zitten te	voelen	maar 
ondanks de ellende zijn 

ze vrolijk en sterk.	 

Ik ben er rijk en 

geïnspireerd weer 
vandaag gekomen. Het 
blijft dan natuurlijk niet 
bij een reis	 :) God gaat 
door... 

(Foto: In de krottenwijken 

van Allahabad waar Pastor 
Ajay de leiding heeft gehad 

over de projecten van 

Compassion) 

 

Ondertussen bleef ik contact houden met mensen die ik daar en via via heb ontmoet 
en zie je overal en vooral in deze corona tijd mensen/Pastors die enorm lijden. Ik kan 

niet iedereen helpen maar degene die op mijn pad komen die probeerde ik met hulp 

van God een steuntje in de rug te geven en er kwamen anderen op mijn pad die mij 
mee wilden helpen… het werd tijd om het professioneler op te gaan pakken… 

 

Stichting Philippus 

I.p.v. een eigen stichting te beginnen mag	
ik als paraplu onder de Stichting 
Philippus beginnen. Ik ben Kees 
Moerman en team daar heel dankbaar 
voor en	dat hun doel is anderen op hun 

wagen mee te nemen die kleine projecten 

hebben. Dit	is	mijn	ANBI	rekening	nummer	
NL32RABO0359203671 

https://www.stichtingphilippus.org/projecten-1/india-rhema 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ik krijg steeds meer hulp van anderen die mij 
hierin steunen. Zo heb ik al van diverse 
mensen al diverse donaties gehad, mocht ik 
Leander en Janneke in mijn team 

verwelkomen, Patrick heeft voor mij een site 
ontwikkeld. https://mission-rhema.nl/	 Mijn 

eigen klanten die regelmatig een fooi geven in 

het ‘Rhema’ potje en ben ik de laatste weken 

aan het connecten geweest met mensen die al 
jarenlang in India aan het werk zijn. 

 

 

 

Vrouwenconferentie	

	

Een	aantal	weken	geleden	hebben	we	via	Prem	een	

conferentie	gehouden	voor	vouwen	in	India	via	Zoom.	

Wij	als	westerse	vrouwen	brachten	een	andere	

boodschap	dan	ze	gewend	waren	maar	het	was	goed.	

We	hebben	prachtige	getuigenissen	gekregen.		

Aan	God	de	eer. 

	

 



 

 

Wat gebeurt	er nu en binnenkort.... 

 

Pastor Ajay 
Het begon met Pastor Ajay, hij wil een gratis Disciple Training School (DTS) 
aanbieden. Hij heeft een oude school in bruikleen gekregen waar hij dit gaat 
opzetten. Via een DTS kunnen studenten God leren kennen, en Hem bekend 

maken op de plek waar Hij je wil hebben. Daarnaast wil deze Pastor weduwen en 

wezen ondersteunen, onder meer via een gaarkeuken. Door de corona is dit nog 
niet van de grond gekomen en is hij op 1 oktober online begonnen met online 
DTS. We hebben voor hem een mobiele telefoon kunnen kopen, die had hij niet en 

als coördinator voor GlobalRize, als fulltime Pastor en nu met zijn online school 
had hij deze hard nodig 
 

	 

Pastor Ritwik 
Pastor Ritwik gaat een kinderprogramma opzetten. Dit is een naschoolse opvang 
waar onderwijs gegeven wordt vanuit de Bijbel. Tevens ontvangen ze lessen in 

hygiëne en sociale vaardigheden. Ook hier krijgen de kinderen een maaltijd. Het 
plan is dat dit in het nieuwe jaar 2021 van start gaat. Hij gaat de etage gebruiken 

die boven de kerk van zijn schoonvader zit. Op de bovenste etage wordt nu een 

woning gerealiseerd.		
	
 

		
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Pastor Ritwik & Pastor Ajay 



 

 

Pastor Prem 

Pastor Prem biedt elke 
dag een maaltijd aan 50 
kinderen aan. Na de 
maaltijd vertelt hij hen 

het Evangelie. Binnenkort 
starten we met een 

project om dekens te 
kopen voor mensen die in 

zijn buurt op straat leven. 
‘s Winters kan het daar 
behoorlijk koud wezen ‘s 
nachts.	 

		
	
	

Pastor Arun 

		

Als	extra	‘project’	vragen	we	of	u	een	Pastor	wilt	sponsoren.	
Ik	wil	verder	nu	niet	persoonlijk	hierop	in	gaan	en	u	kunt	
mij	hier	privé	voor	benaderen	maar	deze	Pastor	heeft	onze	
hulp	heel	hard	nodig.		

Dit	is	zijn	dochter.		

 

 

 

 

 

 

 

Wie graag deze nieuwsbrief persoonlijk wil ontvangen, laat het mij weten. 

Shalom 

 

Karin van het Ende 
Zomerdijk 3 
8079 TD 
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de stichting zijn dus fiscaal aftrekbaar. RSIN: 858797483 


