
India 
 

Toerusting verdrukte christenen 
 
Je studeert of bent net aan de slag met je eerste baan. Je bent christen én je 
woont in India. Als je echt wilt leven als christen betekent het dat je 
tegengewerkt wordt en achtergesteld wordt in je werk of studie. Een christen 
valt op. Jongeren in India moeten tegen de stroom oproeien. Het hindoeïsme is 
dominant. Toch verdwijnt groeit de kerk in India, ondanks de tegenwerking. 
Deze christenen vragen om toerusting om staande te mogen blijven. 
 
Steunen 
 
Hoe blijf je als christen staande in een vijandige cultuur? Wat is dan de waarde 
van Bijbels onderwijs? Hoe kun je, als voorganger van de gemeente, de vragen 
van jongeren beantwoorden als je zelf niet onderwezen bent in de Bijbel? Hoe 
kun je leiding geven aan een gemeente als je de geloofsleer niet begrijpt? 
Het is bemoedigend om te zien hoe de kerk in India tegen de verdrukking in 
groeit. Zo vitaal is de boodschap van het evangelie. Ondanks hoopgevende 
getuigenissen van christenen, zijn er ook zorgen. De beperkte theologische 
kennis kan een reden zijn dat de kerk niet in de diepte groeit. Net als in de 
eerste christelijke gemeenten kunnen er dwalingen ontstaan. 
Daarom is het belangrijk om christenen toe te rusten. Ze hebben kennis over de 
Bijbel en geloofsleer nodig om staande te blijven in de vijandige samenleving. 
Ook geven gemeenten daar aan dingend behoefte te hebben aan toerusting via 
catechese en jeugdwerk. 
 
Wat kunnen wij met de actie #Geloofwaardig voor deze christenen betekenen? 
Allereerst kunnen we voor hen bidden en met hen meeleven. Daarnaast willen 
we hen voorzien van betrouwbare boeken over de geloofsleer en catechismus 
en willen we ons sterk maken voor toerusting in de gemeenten door goed 
opgeleide lokale mensen. Om goed aan te sluiten bij de Indiase cultuur is het 
nodig om samen met christenen daar de materialen te ontwikkelen. 
 
India is een enorm land. In niet alle gebieden is het makkelijk om contact te 
leggen met christenen. Daarom willen we ook E-learning mogelijk gaan maken 
voor voorgangers, jeugdwerkers en kerkgangers. Via internet kunnen deze 
christenen Bijbels onderwijs krijgen en elkaar steunen en bemoedigen. 
 
 



Nigeria 
 

Geef dove tieners toekomst 
 
Je ziet de wereld om je heen. Alles beweegt en leeft. Maar bij alles wat je ziet, 
weet je niet hoe het klinkt. Want je bent doof. Het is altijd stil om je heen. Het 
is heel moeilijk om te communiceren met mensen die wel kunnen horen. Jij wilt 
wel, maar anderen durven niet met jou te praten. Hoe kun jij als dove tiener 
toch zelfstandig worden? 
 
Opgesloten 
In Nigeria worden veel kinderen geboren met een beperking. Deze kinderen 
worden als minderwaardig en nutteloos gezien. Ze kunnen toch weinig 
betekenen voor de samenleving? Soms worden kinderen opgesloten, omdat 
ouders niet weten wat ze met een kind met een beperking aan moeten. Er is 
veel onduidelijkheid en onkunde over de oorzaken van doofheid en blindheid. 
Er zijn dorpen waar de mensen denken dat een kind met een ernstige 
beperking een boze geest heeft. 
Doofheid komt vaak voor in Nigeria. Veel dove kinderen leerden niet praten, 
lezen of schrijven. Daardoor stonden ze buiten de maatschappij en kwamen ze 
niet in aanraking met het evangelie. CBR-Effata zoekt deze kinderen en hun 
ouders op en probeert de taboes rondom doofheid te doorbreken. Ze helpt 
dove kinderen om ze hoop te geven voor de toekomst. Om ze te laten zien dat 
ze van waarde zijn voor de samenleving, maar ook dat ze waarde hebben voor 
God. De kinderen kunnen naar school, krijgen (Bijbels) onderwijs, leren een vak 
en kunnen zo in hun eigen onderhoud voorzien. Ze krijgen een geloofwaardig 
bestaan. Om te communiceren met elkaar en met horenden, leren de dove 
kinderen en jongeren gebarentaal. Ook op school gaat alles in gebarentaal. 
  Met de actie #Geloofwaardig willen wij dit onderwijs steunen. Om deze 
jongeren goed Bijbels onderwijs te bieden, is het belangrijk dat de leraren goed 
toegerust zijn. Er zijn doventolken nodig die de lesstof kunnen vertalen voor de 
dove jongeren. Ook worden er dove jongeren opgeleid tot leraar. Anderen 
leren een ander vak. Het schoolgebouw moet onderhouden worden, en de 
juiste materialen voor de technische vakken, zoals houtbewerken en lassen, 
moeten aanwezig zijn. 
Onderwijs gaat verder dan een vak leren. Doven moeten ‘horen’ dat er een 
God is in de hemel die hen waardevol vindt. Wat is het belangrijk om naar een 
dovendienst te kunnen gaan en je vragen kwijt te kunnen bij een evangelist die 
je écht begrijpt omdat deze zelf ook doof is.  Ook is gevraagd om goed 
Bijbelstudiemateriaal. 



Pakistan 
 

Schoon water en christelijk onderwijs 
 
Reis mee naar een grote stad in Pakistan, Lahore. De wijk Khaliq Nagar is de 
armste buurt van de stad. In deze wijk wonen christenen en moslims door 
elkaar. En er is één ding dat ze gemeenschappelijk hebben. Armoede. Ze zijn 
vrijwel allemaal dwangarbeiders in steenfabrieken en hebben geen vast 
inkomen. Help jij hen zodat hun kinderen wél naar school kunnen? 
 
Broodnodig! 
 
Omdat er in de wijk grote spijkerstoffabrieken staan, komt het chemisch 
vervuilde water van deze fabrieken in het water dat de mensen dagelijks 
gebruiken om van te drinken, om zich mee te wassen en om in te koken. 
Hierdoor zijn er veel ziektes. Een oplossing voor dit probleem is een waterput 
met een filter, die er voor zorgt dat de schadelijke stoffen uit het water 
gezuiverd worden. Maar de overheid doet niets voor de mensen in deze wijk. 
Waarom niet? Omdat Khaliq Nagar bekend staat als een wijk met christenen. 
 Omdat veel ouders niet kunnen leven of schrijven, willen ze niets liever dan 
hun kinderen de kans geven om wél naar school te gaan en zo uit de armoede 
te ontsnappen. Kinderen uit christelijke gezinnen kunnen naar de school van de 
Saviours Church. Een school waar de Bijbel elke dag open gaat. Helaas is het 
gebouw te klein en ze kunnen maar onderwijs bieden tot grade 8 (bij ons groep 
6), in plaats van grade 10 (bij ons groep 8). Daardoor is er geen aansluiting op 
een vervolgopleiding. Veel kinderen gaan hierdoor alsnog aan de slag in een 
fabriek. 
 Met de actie #Geloofwaardig willen we geld ophalen om de waterput met 
filter te realiseren in de wijk. Ook willen we er voor zorgen dat meer kinderen 
naar de christelijke school van The Saviours Church kunnen gaan en hun 
opleiding daar kunnen afronden. Om deze kinderen te helpen is er lesmateriaal 
nodig in het Urdu (de lokale taal in dit deel van Pakistan) en in het Engels. 


