Loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden
vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve,
die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid.
Psalm 103: 1-4
Beste vrienden,
Ruim 35 jaar geleden kwam ik tot geloof. Ik mag de weldaad aan mij gedaan nooit vergeten. Ik was een
drugsverslaafde, op weg naar de hel, maar de Heer verloste mij van mijn verslaving en mijn angsten. Alsof dat
nog niet voldoende was, vertrouwde Hij mij een prachtige vrouw toe met wie ik samen vijf kinderen mocht
krijgen en intussen ook drie kleinkinderen. We zijn ongelooflijk dankbaar voor alle zegeningen die ons ten deel
zijn gevallen. Maar dat niet alleen want bovendien riep Hij mij om in Zijn dienst te staan. Ongeveer tien jaar
nadat ik tot bekering was gekomen, hebben we toen stichting de Heilbode in het leven geroepen. Inmiddels zijn
er al weer 25 jaar verstreken. Een hele periode waarin heel veel gedenkwaardige en bijzondere dingen zijn
gebeurd. Dit 25-jarig jubileum willen we niet zomaar voorbij laten gaan, maar we zien ernaar uit om dit op een
feestelijke wijze met vele vrienden te mogen vieren en nodigen u van harte uit om deze dag op 22 oktober a.s.
met ons mee te vieren.
Want we hebben zoveel om met dankbaarheid op terug te kijken. Want in die 25 jaar heb ik meer dan 50 landen
bezocht om het evangelie te prediken, gelovigen te bemoedigen en leiders toe te rusten. In die periode mocht ik
18 boeken schrijven en een nog groter aantal Bijbelstudies ontwikkelen. In die periode zijn we vijf keer verhuisd
en mochten we in drie gemeenten in Nederland dienen. Maar het allermooiste zijn de duizenden mensen die
Jezus mochten leren kennen en gered werden voor de eeuwigheid en daarnaast zijn er de prachtige wonderen
die God in de loop der jaren heeft gedaan om Zijn Woord te bevestigen. Enfin, het is te veel om allemaal op te
noemen, maar we hopen op ons jubileum een kort verslag uit te brengen van alle grote dingen die God aan ons
gedaan heeft en nog doet. Daarnaast willen we ook de dromen met u delen die God op ons hart heeft gelegd
voor de komende jaren. Bovendien hebben we een heel speciale gast voor deze dag; mijn vriend Paul Ai uit
Vietnam, met wie ik 15 jaar geleden een ondergrondse conferentie in Vietnam had georganiseerd.
We houden onze feest op zaterdag 22 oktober a.s. in een zaal van het “Asian Paradise” restaurant, aan de
Spiekweg 15 te Zeewolde (op industrieterrein Trekkersveld). Noteer alvast deze dag in uw agenda. Tussen de
middag kunnen wij u een heerlijke Chinese maaltijd aanbieden voor slechts € 15,- per persoon. Aangezien het
van belang is om tijdig te weten hoeveel eters we kunnen verwachten, wil ik u vragen om ons uiterlijk voor 10
oktober per mail – info@heilbode.nl of per telefoon – 0624397654, te laten weten met hoeveel mensen u komt.
We zien er met verwachting naar uit om vele vrienden te mogen ontmoeten want mede dankzij alle trouwe en
toegewijde vrienden, sponsors en gebedspartners hebben we ons de afgelopen 25 jaar onbezorgd kunnen geven
aan het werk dat God ons toevertrouwd heeft. Maar nu is het tijd om onze vrienden te laten delen in deze
zegeningen. We zien dan ook met vreugde naar u uit en neem gerust uw vrienden mee.
JaapcDieleman

Verslag Oeganda – 14 -21 juli 2011
Na een lange reis via Cairo kwamen we op 15 juli om 5.00 aan in Hoima. De volgende drie dagen
spraken we in de leidersconferentie. Zondags spraken we in verschillende kerken en die avond begon
de evangelisatie campagne. Honderden mensen kwamen tot bekering en God bevestigde Zijn Woord met een
prachtig wonder; een man met een gezwel zo groot als een meloen, zag het op slag verdwijnen. Ook werden
veel mensen bevrijd van boze geesten. Er is in dit gebied veel toverij en dat merk je als je met de mensen bidt.
Verder hebben we bijna 1000 wezen en weduwen bemoedigt en voor hen gebeden en een maaltijd voor hen
georganiseerd, een prachtig gezicht! Ook hebben we de gevangenen bezocht. We hadden zeeppoeder voor de
gedetineerden meegenomen om hun kleren te wassen en gewone zeep voor henzelf. Uiteraard vertelden we hen
van de reinigende kracht van het bloed van Jezus, die ons van alle zonden kan reinigen. Zo’n 100 gevangenen
gaven gehoor aan de oproep om hun leven aan Jezus te geven. Ze baden het zondaarsgebed waarna we hen
nog persoonlijk omhelsden en bemoedigden. Wat had ik graag nog wat langer willen blijven om ze nog meer te
vertellen, maar we kregen slechts een uurtje. Al met al was het een bijzondere reis.

De weeskinderen van Edward Mulindwa

Genezen van Aids

Edward Mulindwa

Wezen en weduwen eten geven

Lofprijs tijdens de openluchtcampagne in Hoima

Eten, wat een feest!

Gevangenen bezoeken

Wat mij vooral trof was het weerzien met veel oude vrienden, zoals Edward Mulindwa die meewerkte in Hoima
en nu voor 250 wezen zorgt in een krottenwijk in Kampala, en David Terute, die twintig jaar geleden zijn leven
aan Jezus gaf en van Aids werd genezen. Hij heeft inmiddels zes gemeenten gesticht. Ook Joel Bukenya is een
bijzondere vriend, 15 jaar geleden bad ik voor zijn vrouw die stervende was vanwege TBC. Ze is volkomen
genezen en zorgt nu samen met Joel voor 300 weeskinderen. Robert Kiwanuka stelde mij aan 4 mannen voor,
die eertijds in onze campagne tot geloof waren gekomen en nu bloeiende kerken hadden. Het was heel bijzonder
voor mij om na zoveel jaar te zien hoe ons werk vrucht heeft gedragen. Het was wel jammer dat we onze
reserves moesten aanspreken om de kosten te dekken want er was niet genoeg binnengekomen. Ik hoop dat we
meer vaste sponsors krijgen die ons evangelisatie werk regelmatig steunen om dit te kunnen blijven doen.

Verslag Kosovo – 13-20 augustus 2011
Het was maar een weekje, maar wat voor weekje. We hebben wezen en weduwen bezocht, eten, meel
en kleding uitgedeeld, voor zieken gebeden, financieel geholpen, met hen meegehuild en hun tranen
gedroogd. Als resultaat; bijna 40 mensen die Jezus wilden volgen, vier mensen die gedoopt werden
waaronder Stefanie, een van ons grote team van 24 mensen en ook Mohammed, de aannemer. Een prachtig
wonder van een stom jongetje dat weer kom spreken en zijn vader die van een oorlogstrauma werd bevrijd (zie
middelste foto hieronder). Er waren nog veel meer onuitsprekelijk mooie momenten. Er is zo’n vreugde en diepte
als we ons geven om de bedroefden te troosten en armen te verzorgen. Hoop het volgend jaar weer te doen.

Het team uit Nederland

Het stomme jongetje dat weer sprak.

Aannemer Mohammed werd gedoopt

Leidersconferentie Bali -Indonesië – 6 - 13 september 2011
De ROCK-kerk in Bali houdt jaarlijks een leidersconferentie voor alle ROCK kerken wereldwijd. Ik vind
het een eer dat Pastor Arifin mij gevraagd heeft om in deze conferentie te komen spreken. Ik zal slechts
een weekje in Bali zijn, om uitsluitend voor de voorgangers en
leiders te spreken. Mijn zoon Jozua gaat mee en zal naar
verwachting ook wel meespelen met de muzikanten. Ik vraag uw
gebed en voorbede voor deze strategische conferentie.
Update – Project: Ambon
In onze vorige brief schreven we over de familie
Loppies op Ambon, van wie hun huis door een
aardbeving volledig werd verpletterd waardoor ze
in één klap alles kwijt waren. Gelukkig was er
niemand thuis, maar ze moeten weer helemaal
opnieuw beginnen. Om dit arme gezin te helpen,
hebben we besloten om hen te helpen. Ze hebben € 10.000,- nodig om een fatsoenlijk huisje te bouwen. We
hebben inmiddels € 3.000,- ontvangen en doorgestuurd. Wilt u meehelpen? Stort dan uw bijdrage op ING
rekeningnummer 5169971 van St. de Heilbode ten name van “Project Ambon”. De ‘Loppies’ zullen u
buitengewoon dankbaar zijn. Alle sponsors willen we een mooie poster van de baai van Ambon sturen. Vermeld
dan bij uw gift dat u deze poster graag wilt hebben. Klik hier als u direct wil doneren en hier kunt u een
uitgebreid verslag van dit project lezen.
Update – Project: Abba-Village
Zoals u wellicht al weet, hebben we
ons project in Rajasthan uitgebreid
tot het bouwen van een ‘dorpje’ voor
1000 kinderen met een school, een
kliniek, landbouw mogelijkheden, etc.
We staan op het punt om de eerste
zes hectare land te kopen zodat we kunnen beginnen met bouwen. Het hele project kost ruim 2 miljoen euro.
We hebben een organisatie gevonden die ons geld wil ‘verdubbelen’ als wij zelf 1 miljoen euro bijeen brengen.
Het is een hele uitdaging om zoveel geld bijeen te brengen. We zoeken eigenlijk gewoon duizend mensen die
duizend euro willen investeren. Bid met ons mee voor dit wonder zodat we duizend kansloze kinderen een
hoopvolle toekomst kunnen bieden. We hebben een speciale website voor dit project gemaakt waar u het hele
plan kunt bekijken. Klik om de banner of surf naar www.abbavillage.org. We zien uit naar uw reacties.

Paul Ai – 16-30 oktober in Nederland
Ruim 15 jaar geleden deed ik een ondergrondse leidersconferentie in Vietnam georganiseerd door Paul Ai. Vorig
jaar ontmoetten we elkaar opnieuw in Kuala Lumpur. Toen ik hoorde dat Paul naar Europa kwam heb ik hem
gevraagd ook ons land aan te doen. Zijn levensverhaal is heel bijzonder. Paul heeft meer dan 10 jaar in de
gevangenis doorgebracht voor zijn geloof. Hij zal vooral spreken over het feit dat wonderen en zending niet van
elkaar zijn te scheiden. Paul spreekt o.a. op ons jubileumfeest. Kijk in de agenda op onze website voor zijn
spreekroosteer in Nederland. Kom en wordt geïnspireerd door deze bijzondere man van God en zou u Paul graag
willen uitnodigen om te spreken? Neem dan contact met ons op, want er zijn nog een paar avonden beschikbaar.
Familienieuws – Huize Dieleman
We wonen alweer ruim een jaar in Zeewolde en zijn inmiddels lekker ingeburgerd. Antje werkt een paar dagen
per week in de thuiszorg en past vaak en graag op onze kleinkinderen. Ik werk met veel plezier in ons nieuwe
kantoor aan huis. David heeft een kantoorpand gekocht voor Go and Tell, en de eerste week van oktober ga ik
helpen met klussen. Zijn bediening groeit prachtig en we genieten ervan dat ze zo lekker dichtbij wonen, net als
Daniel en Jonne en Jozua die hier ook op een steenworpafstand vandaan wonen. Joel is deze zomer druk
geweest met allerlei optredens, maar inmiddels is de school weer begonnen en is hij bezig met zijn tweede jaar.
Hij zit lekker in zijn vel en heerlijk bezig met muziek. Jonathan en Grace zien we regelmatig omdat Jonathan
steeds vaker met David optrekt. Hij zou wel elke keer met
David meewillen om foto’s te maken, en eerlijk gezegd, zie ik
dat ook nog wel een keer gebeuren. Het zal mij niet
verbazen als ze dan ook nog dezen kant op komen om die
droom waar te maken. Hoe dan ook, ondertussen passen we
graag op onze kleinkinderen die volgens ons de mooiste van
de wereld zijn (op de foto, Antje en Grace met Manasse en
Noa). Tot slot wil ik u danken voor uw ondersteuning en
liefde. We hopen u straks persoonlijk te ontmoeten op ons
25-jarige jubileumfeest op zaterdag 22 oktober aanstaande.
In Jezus liefde verbonden,
Jaap & Antje Dieleman
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