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In deze brief: India - Pakistan - Bijbels - Bid voor meer arbeiders
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
John 3:16
Beste vrienden,
De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig, bid daarom de Heer van de Oogst
dat Hij arbeiders uitzend! Wij doen in ieder geval wat we kunnen na vermogen en
God zegent ons werk op bijzondere wijze want het is Zijn wil dat ALLE mensen het
goede nieuws zullen horen zodat ze de kans krijgen om de boodschap. te horen, te
geloven en gered te worden voor de eeuwigheid. Ik ben er persoonlijk van overtuigd
dat het niet lang meer duurt voordat Jezus terugkomt, en tot die tijd wil ik dat ook
alles wat ik heb inzetten om nog zoveel mogelijk mensen te bereiken met de
boodschap van Gods verlossende evangeiie. In deze nieuwsbrief een verslag van
de laatste ontwikkelingen in Indis en Pakistan waar we in dit jaar al ruim een miljoen
zielen zagen die hun leven aan Jezus gaven. En zoals het het nu uitziet, zou het
zomaar kunnen zijn dat we voor het eind van 2022 bijna 2 miljoen mensen tot Jezus
hebben zien komen. Dank met mij de Heer en bidt mee voor deze eindtijd-oogst.
Want spoedig zal HIj komen om Zijn bruid te halen en dan zal Gods oordeel over deze wereld komen. Ik bid dat iedereen
die dit leest erbij zal zijn als straks de laatste bazuin zal klinken. Maar tot die tijd zal ik de hand aan de ploeg slaan en
werken zolang het dag is, om nog zoveel mogelijk mensen te bereiken met het evangelie, het goede nieuws van onze
Here Jezus Christ. Doet u mee?
Jaap Dieleman

Korte samenvatting van alle activiteiten
In deze brief leest u wat er zoals op onze agenda staat aan activiteiten. Ook een kort verslag van het GospelFestival van
16 september a.s. Verder de oogst van oktober met 40 trucks en het geplande grote festival om te vieren dat we nu alle
40 trucks operationeel ziin. Verder nog de 80.000 bijbels die in druk zijn voor Pakistan en India. Ook was er een
schitterende campagne met George Kashan, mijn eerste vriend in Pakistan op 21 oktober in een gebied waar nog
nauwelijks de naam van Jezus is genoemd. Enfin, de werkdruk is groot, want de oogst is ook groot en arbeiders zijn er
weinig. Daarom vragen we onze vrienden en partners om ons te steunen met hun gaven en gebeden. Dank!

Verslag GOSPEL FESTIVAL - GUJRANAWALA - PAKISTAN

DE OOGST IS GROOT - Groter dan verwacht - BID VOOR MEER ARBEIDERS!
Ruim 100.000 mensen hebben een beslissing voor Jezus genomen. Is dat niet waarvoor we al deze moeite doen?
Mensen aan de voeten van Jezus brengen! En God zegende ons werk met een grote oogst en Hij bevestigde Zijn Woord
met veel worderen en genezingen. We hebben een mooie promo gekregen van Br. Anwar. Klik hier om deze te zien.

Verslag GOSPEL FESTIVAL - 21 oktober Faisalabad - PAKISTAN
ALLES WERKT MEDE TEN GOEDE
Op vrijdag 21 oktober (mijn verjaardag notabene) zou ik tussen 15.30 en 17.00 uur Nederlandse tijd spreken in het
hiernaast bgenoemde "Holy Spirit - Revival Festival".
Ik was er helemaal klaar voor maar helaas, de techniek liet ons in de steek. Behalve enkele beelden van mij op het
megascherm, lukte het niet om een goede verbinding tot stand te brengen. "Heer, wat moet ik nu doen?" was mijn
gebed. Ik nam het besluit, belde mijn vriend Kashan en zei dat hij moest spreken en dat ik voor hem zou bidden. Hij
voelde zich niet bekwaam, maar ik zei met nadruk tegen hem:
"God laat alles meewerken te goede! Hij gebruikt nu de falende techniek om jou te lanceren in een nieuwe dimensie. Ik
ga voor je bidden en God zal zich bewijzen. Het gaat immers niet om mij, maar om HEM en Hij gaat jou vanavond
gebruiken! En ik zal voor jou bidden!"
WONDEREN EN TEKENEN
Een dag na het festival had ik weer contact met mijn vrienden en toen hoorde ik het verbazingwekkende verslag van wat
God allemaal gedaan had in dit festival. Kashan schreef:
Dit is de grootste bijeenkomst na lange tijd in Faisalabad. Bijna honderdduizend zielen verzamelden zich op Ã©Ã©n
plaats. Bijna 34.000 mensen ontvingen Jezus, als hun persoonlijke Verlosser. Ruim 500 bussen kwamen uit 183
achtergebleven dorpen uit de regio, waar vooral slaven wonen en werken om stenen te bakken. Het festivalterrein
stroomde vol met deze mensen. De campagne werd ook live uitgezonden op de lokale kabelzender '45', en op FB en
andere sociale media platvormen. Prachtige middelen om de enorme massa van zielen die op zoek zijn te bereiken met
de verlossende boodschap van Jezus en Gods koninkrijk. We zagen God grote wonderen doen. Er waren lammen die
liepen, dialyse-patiÃ«nten die genazen. Gebondenen werden bevrijd, doofstommen hoorden en spraken. Er waren
tumoren die verdwenen en sommigen getuigden dat ze van borst- en leverkanker waren genezen. Anderen getuigden
dat ze van allerlei lichaamspijnen waren bevrijd en generatie vloeken werden verbroken. Maar de allergrootste gift is
toch de redding van kostbarezielen die hun zonden beleden en hun hart aan Jezus gaven. Dank u Heer voor deze grote
oogst!

Mijn verjaardag kon niet meer stuk! Dit was beslist het mooiste verjaardagscadeau wat ik mij kon indenken. Dank de
Heer met mij voor deze oogst en bidt a.u.b. voor mij want op 4 november heb ik weer zo'n festival maar dan met mijn
vriend Anwar Fazal.

GOSPEL FESTIVAL - 9 november Pattoki-City - PAKISTAN

Op 10 november is er opnieuw zo'n groot prayer festival in Pakistan. Dit keer in Pattoki-City. Opnieuw verwachten we
een enorme oogst. Bid mee, want op dit moment is er veel politieke onrust in Pakistan die roet in het eten zou kunnen
gooien. Bid dat we hiervoor bewaard blijven en opnieuw een vruchtbare vredevol festival mogen hebben waarbij
opnieuw honderdduizend mensen tot Jezus zullen komen. Dank u. En wilt u meehelpen dan is uw gift zeer welkom.

EEN GROTE OOGST - INDIA
Het overzicht hiernaast spreekt voor zich. Met inmiddels
40 Healing Gospel-Trucks die elke dag uitgaan, hebben
we in oktober 2022 een oogst van bijna 200.000 zielen
gezien. Er is zo'n enome honger in India, het is
overweldigend voor ons om te zien. De oogst is groot
maar arbeiders zijn er weinig. We zijn zo dankbaar, maar
vragen jullie te blijven bidden, want de vijand vindt dit
niet leuk.
En dan te bedenken dat de laatste 10 trucks de afgelopen
maand nog niet eens volledig hebben meegedraaid. Bid
met ons mee dat God zal blijven voorzien in de
geldmiddelen die nodig zijn om dit te kunnen blijven
doen. We verwachten daarom dat de oogst de komende
maand nog groter is. We zien dan ook uit wat November
zal opleveren. En zeker vanwege de special Gospel-Rally.
Dank God en bid mee voor meer! Wilt u ondersteunen klik dan hier!

EEN ENORME OOGST - 9 december 20022 INDIA

We hebben het plan opgevat, nu de 40 trucks allemaal rijden, een eenmalig festival te houden in heel Tamilnadu. Elke
truck krijgt schermen om op 10 locaties mensen te bereiken, 400 locaties met naar verwachting zo'n 1000 bezoekers per
locatie: 400.000 dus in totaal. Kingsly schrijft:
We bereiden ons voor op het Grote Gospel Festival in Tamilnadu op 9 december 2022. Op die dag zullen op 40 locaties
onze Gospel Trucks worden ingezet. We verwachten minstens 400.000 mensen te bereiken met dit Festival. Het is de
eerste in zijn soort in de geschiedenis van India. Op 1 november zijn we begonnen met 40 dagen vasten en bidden. Dit
zal doorgaan tot 9 december. We geloven in een grote oogst op die historische dag. We hebben alle voorgangers,
evangelisten en zendelingen uitgenodigd om mee te helpen en er getuige van te zijn.
Dit feest houden wij om te vieren dat we nu 40 Gospel Trucks hebben uitgezonden naar alle 40 districten van Tamilnadu.
Dit is een bijzonder dag voor al onze 40 Gospel-Outreach-Teams en onze visionaire partners (met name uit Nederland),
en onze zendelingen zoals Daniel, die zijn leven als martelaar heeft gegeven voor het evangelie. In de afgelopen 4 jaar
heeft de Heer ons 40 Gospeltrucks gegeven door Zijn wonderbaarlijke voorziening. Hij zal ons dan ook leiden in het
bereiken van de mensen met de verlossende boodschap van Jezus. Onze broer Jaap Dieleman is de visionair achter dit
werk, waar hij zich met hart en ziel voor heeft ingezet om deze droom te realiseren. Het zal dus een grote zegen en
bemoediging zijn voor al onze zendelingen dat hij op die speciale dag zal spreken op de 400 Gospel-Rally locaties.
We drukken 400.000 beslissingskaarten en flyers, posters, banieren enz. Het zal een groot feest zijn op aarde en in de
hemel, omdat veel zondaars zich zullen bekeren en verlossing zullen ontvangen. Slaven van de duisternis zullen worden
bevrijd door het bloed van Jezus Christus. De kosten voor dit festival bestaan uit de huur en het transport van de grote
LED-schermen, luidsprekers, lichten, internetverbinding, videocamera's en technici voor alle locaties. Omdat de meeste
locaties in extreme uithoeken van Tamilnadu zijn, zullen we de logistiek zelf moeten regelen. We hebben na veel
onderhandelen een strak budget uitgewerkt van â‚¬2.500 per truck-locatie. Het gaat dus om â‚¬100.000 in totaal. Al
onze inspanningen, gebeden en investeringen zullen niet tevergeefs zijn. Honderdduizenden zullen het evangelie horen
en hun levens zullen worden gered. De oogst is enorm, maar arbeiders zijn er weinig. Helpt u mee om deze grote oogst
binnen te halen? Met veel gebed en vol verwachting van wat God gaat doen. Kingsly en ABBA-Team INDIA.
De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig
Tot zover de brief van Kingsly die vooral het uitvoerende werk doet. We hebben dit jaar al ruim een
miljoen beslissingen voor Jezus mogen zien. Maar dit festival zou de klap op de vuurpijl zijn en een
heerlijke afsluiting van dit jaar. Ik wil u vragen om mee te helpen dit wonder te realiseren. Want er is
veel geld nodig om dit mogelijk te maken. En elke gift vanaf â‚¬100,- willen we bedanken door hen het
allernieuwste boek van Jaap met de titel: 'De Dag des Heren' te sturen. Zie hier rechts de omslag van
zijn nieuwste boek -->. Vermeld dan wel even bij uw donatie uw adresgegevens zodat we het boek aan
u toe kunnen sturen. Wilt u meehelpen? Klik dan hier om te doneren.

EEN MILJOEN ZIELEN CAMPAGNE
Velen weten dat we al jaren actief zijn in India onder de vlag van Abba Child Care. www.abbachildcare.org. De
afgelopen jaren hebben we naast de projecten voor weeskinderen, weduwen, melaatsen, landbouw, onderwijs,

waterputten, het ziekenhuis en de melaatsen-klinieken die we bouwen, ons ook vooral gericht hebben op de
prediking van het evangelie met behulp van onze gospeltrucks. Vanaf januari 2022 tot op heden, hebben we in India en
Pakistan samen al ruim 900.000 beslissingen voor Jezus gezien. Met de twee komende campagnes in Pakistan in
augustus en India in oktober, plus nu dertig Gospeltruck, verwachten we tot eind van dit jaar, nog eens 800.000 zielen te
bereiken met Het Goede Nieuws, het evangelie van onze Here Jezus Christus. Wij zullen alle zeilen bijzetten en bidden
dat God harten beweegt om ons te helpen met het uitvoeren van Zijn opdracht. Uw gaven en gebeden zijn daarbij van
grote hulp. Gebed om bescherming en dat we bewaard blijven voor de tegenstander en dat we voorziening krijgen om
alle kosten te kunnen blijven betalen. We zijn ongelooflijk dankbaar, dat dat tot op de dag an vandaag is gelukt, en zien
uit naar Gods wonderlijke voorziening om ook nu Zijn opdracht uit te kunnen blijven voeren. En wilt u partner worden in
deze oogst, klik dan hier om ons werk te steunen. Ik hou u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Gospel Truck - Nederland
Wat in India kan, kan ook in Nederland en daarom rijdt er nu ook in ons land een Gospeltruck van stad
tot stad. Vincent Berhito, Fausto Tumolo, Joey van de Akker en ik (Jaap), wij hebben onze krachten
gebundeld om deze droom te verwezenlijken. De truck gaat nu bijna dagelijks uit om het goede nieuws
te proclameren om ook in Nederland mensen te bereiken met het Goede Nieuws. Ik wil u vragen partner
te worden van "De Good News Truck" om samen met ons ook in Nederland de "oogst" binnen te halen.
De Gospel Truck heeft inmiddels een eigen site: https://www.goodnewstruck.nl/. Daar kunt u ook direct
doneren en de agenda inzien waar de Gospel Truck actief is.
Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste
uitgaven! - Webshop

Mijn nieuwste boek een echte aanrader
voor iedereen die twijfelt of God de regie
nog wel in handen heeft van deze wereld.
Zeer opbouwend, geruststellend en
inspirerend. God heeft alles in Zijn hand.
Een must!

De gezegende hoop is dat Jezus komt om
Zijn bruid te halen voordat de grote
verdrukking komt. Dit boek zal je sterken
in je verwachting van Zijn komst. Van
harte aanbevolen.

De gezegende hoop is dat Jezus komt om
Zijn bruid te halen voordat de grote
verdrukking komt. Dit boek zal je sterken
in je verwachting van Zijn komst. Van
harte aanbevolen.

Prijs
â‚¬ 15,00

Prijs
â‚¬ 15,00

Prijs
â‚¬ 12,50

Familie-nieuws

Ik wandelde laatst in het bos en zag dit prachtige bruggetje en dacht: Kom over de brug!
We weten wat er achter de brug ligt als we over de brug komen in het licht van God. Het beste komt nog, ook al ziet de
wereld er nu beroerder uit als ooit. Dus laat je gezegende hoop niet roven. Hij komt en dat is zeker en elke dag brengt
ons dichter bij dat moment. Laten we onze gezegende hoop dan onwankelbaar vasthouden en ondertussen blijven
werken zolang het dag om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws want Hij zal overwinnen!
Dat is ook de hoop en zekerheid die wij hebben. We leggen onze kinderen en kleinhinderen dan ook voortdurend in de
handen van onze Hemelse Vader. Hij zegt: werp AL uw bekommernis op Mij, want IK zorg voor u. Dat wil Hij ook voor
jou doen en voor iedereen die ervoor kiest om bij Hem te schuilen. Die rust en vrede bidden we jullie toe. Want Hij zal
ons nooit begeven of verlaten, al de dagen van ons leven. Hij is met ons tot aan de voleinding der wereld. Wat een
heerlijke gedachte. Zijn nabijheid bidden wij u dan ook toe, totdat Hij komt. En wie weet ... hoe spoedig dat zal zijn?
Jaap & Antje Dieleman
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