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Inleiding 

Conform de doestellingen van St. DE HEILBODE Abba zijn we in 2020 bijzonder productief geweest, 

alhoewel we door de corona-crisis onze creativiteit in de strijd moesten gooien om onze weg te vinden.  

Zie hieronder de lijst van zaken die onder onze doelstellingen vallen. 

 

1. Leidersconferenties – Het trainen en toerusten van geestelijke leiders in binnen en buitenland.  

In het kader van de voorgenomen conferenties in Liberia hebben we geïnvesteerd om 2 boeken te 

vertalen in het Engels en uit te geven. Helaas kon de conferentie in december niet doorgaan vanwege de 

lockdown. Toch hebben we de boeken kunnen leveren en zo op afstand de gemeenten kunnen dienen. 

 

 

2. De samenwerking met Sharing Hands Trust (SHT); 

Het succes van onze projecten in India is voor een groot deel te wijten aan de geweldige inzet van onze 

lokale partner in India, te weten Kingsly Lazarus van Sharing Hands Trust. Om die reden zijn we in januari 

2020 opnieuw met een team naar India geweest om evangelisatiecampagnes te houden, leiders toe te 

rusten, en om onze 2e Gospel Truck in te wijden. Verder zijn we in februari nog in Indonesië geweest, 

maar helaas was reizen nadien niet meer mogelijk.  

 

3. Het delen van het goede nieuws met de allerarmsten via de Healing Gospel Truck 

De kleine dorpjes in het binnenland van India zijn verstoken van goede voorzieningen. Als organisatie 

willen we juist hen de helpende hand toesteken en het goede nieuws brengen. De Healing Gospel Truck 

kan met zijn multifunctionele mogelijkheden deze dorpen dagelijks bezoeken om het goede nieuws te 

vertellen en de dorpelingen hoop en hulp te bieden. In het afgelopen jaar hebben we tijdens de lockdown 

met zo 54.000 mensen het evangelie mogen delen door hen te helpen met transport, voedsel en 

medicatie. Inmiddels is er opdracht gegeven voor een 2e en een 3e truck om nog veel meer onbereikte 

dorpen te bereiken. De operationele kosten voor de trucks zijn aan onze Indiase partners geschonken via 

St. Abba Child Care. In 2018 hebben bijna 20.000 mensen Jezus aanvaard en in 2019 was dit aantal ruim 

40.000 mensen, maar dit jaar overtrof onze verwachting met meer dan 100.000 mensen. Ook is er geld 

gestuurd om nog 2 trucks te bouwen die in januari 2021 zullen gaan rijden. Komend jaar zullen we er nog 

vijf willen aanschaffen. 

 

4. Activiteiten in Nederland 

In Nederland heeft St. de Heilbode opnieuw bijgedragen aan diverse conferenties zoals in februari in 

Nieuwegein, in maart in Aalsmeer, Nijverdal en november in de Betteld. Vanwege de lockdown zijn we 

vooral digitaal actief gegaan met boodschappen die wereldwijd zijn uitgezonden via satelliet, internet en 

life-stream in India, Indonesië, Maleisië, Pakistan, Kenia, Caraïben, etc. In Nederland elke week een 

fimpje die elke week zo’n 10.000 bezoekers trekt. En het grootste project dat gestart is, is een landelijk 

magazine dat we graag in elk huis willen brengen. Een enorme uitdaging waarvan we in dit jaar de eerste 

oplage van 750.000 hebben mogen verspreiden. Onze visie is om volgend jaar de rest van Nederland te 

bereiken.  
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5. Onderwijs materiaal 

Ten behoeve van de bediening is er divers onderwijsmateriaal ontwikkeld in de vorm van boeken, Cd’s, 

PowerPointpresentaties e.d. tot opbouw en toerusting van de gelovigen. In 2020 is er opnieuw een boek 

geproduceerd en in ons assortiment opgenomen en zoals gezegd hebben we elke week uitzending via 

onze digitale kanaal.  

 

De financiële verantwoording van onze activiteiten en projecten is te zien in de jaarverslagen van St. de 

Heilbode, die u t.z.t. elders op onze site kunt vinden. Wilt u meer informatie of een toelichting, neemt dan 

a.u.b. contact met ons op. 

 

Jaap Dieleman 

Januari 2021 
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