
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                        

  

Verdriedubbelen 
De bedoeling is om het project SARA vanaf 

oktober te verdriedubbelen. Zodat er dan 

maar liefst 30 vrouwen mee kunnen doen 

aan het project. Op facebook kunt u een 

fotoverslag zien. Klik hier om de 

facebookpagina te bezoeken. Een bijdrage 

voor dit project is zeer welkom! 
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     mei 2013 Bijbelschool 
 

In augustus zijn twee van de jongens naar 

de programma van de Zomer Bijbel 

School geweest. Ze hebben beide een 

gezegende tijd gehad waarin ze veel 

andere studenten konden leren kennen. 

Tijdens de bijbelschool hadden deze 

jongens ook de kans om veel 

verschillende muziekinstrumenten te 

bespelen.  Deze jongens helpen nu 

tijdens de schoolbijeenkomsten en met 

de muzieklessen op school.  

 

Renovatie school 
In de maanden september en oktober is 

er uitgebreid gerenoveerd op school en in 

het kinderhuis. Daarnaast is de hele 

school weer opnieuw geschilderd. 

 

 

 

Kerstfeest in India 
Op 16 december is op school het Kerstfeest gevierd. Er zijn verschillende culturele 

activiteiten (dans, zang en toneel) opgevoerd door de leerlingen naast een 

toneelstuk over het  klassieke kerstverhaal. Dominee Pradeep Gunnar heeft het 

kerstverhaal verteld en de schooldirecteur heeft de jaarverslag van de school 

gepresenteerd. Dit is ieder jaar opnieuw weer een hele mooie kans om het 

evangelie te vertellen aan de leerlingen en hun ouders. De Thomas Academy is nu 

gesloten voor een vakantie.  

 

Stichting Thomas en in het bijzonder ook de familie Gunnar in India wil jullie 

allemaal bedanken voor de hulp en het gebed voor alle projecten en activiteiten. 

We vragen jullie om ook volgend jaar het werk van de stichting en in het bijzonder 

de kinderen te herinneren in jullie gebed.  

 

       
 

   

Schoolvertegenwoordiging 
Aan het einde van augustus zijn de schoolvertegenwoordigers gekozen. De 

schoolvertegenwoordigers helpen de leraren met een aantal taken en helpt om de 

orde op school te bewaren. Leraren en leerlingen hebben zelf samen een aantal 

leden van de vertegenwoordiging en een aantal leerlingen die optreden als 

klassenhoofd gekozen. Dit is een goede mogelijkheid om leerlingen die 

leidinggevende capaciteiten hebben erkenning te geven. We hopen ook dat dit alle 

leerlingen nog meer motiveert om goed hun best te doen op school.  

 

Kom in actie! 
Op onze website hebben we aangegeven wat u kunt doen. Gebed is een van de 

belangrijkste pijlers. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld helpen door deze nieuwsbrief 

door te sturen aan anderen. 

   

Als u de doelen die in deze nieuwsbrief staan financieel wilt steunen, kunt u geld 

overmaken naar rekening NL40 RABO 0302 2941 12 t.n.v. Stichting Thomas, 

Hoogland.  

 

https://www.facebook.com/pages/Stichting-Thomas/1531921923752543
http://www.stichting-thomas.nl/doe-mee
http://www.stichting-thomas.nl/donatie.php


                  

                                              

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

Wie zijn wij? 
 

Bestuur van stichting Thomas 

Harmen v Kamp voorzitter 

Evianne Moret penningmeester 

Elise van Pelt secretaris 
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Kapel 

In onze vorige nieuwsbrief schreven wij al 

dat er in augustus gestart is met de bouw 

van een kapel. De buitenmuren van de 

kapel zijn inmiddels gebouwd. Op 5 

November is voor het eerst een 

gebedsdienst en avondmaal gevierd in de 

nieuwe kapel. Het interieur is nog niet 

helemaal af maar in India zijn ze erg 

dankbaar voor het feit dat ze nu zelf 

beschikken over een kapel waar ze 

kerkdiensten kunnen houden. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Conferentie Evangelisten 
In November is er een conferentie gehouden voor evangelisten. Deze conferentie 

duurde drie dagen. De conferentie vond tijdens een schoolvakantie plaats in het 

schoolgebouw. De conferentie werd niet alleen bijgewoond door een aantal 

evangelisten uit de directe omgeving maar ook door evangelisten uit andere 

steden en provincies. Er zijn zelfs evangelisten uit Nepal naar de conferentie 

gekomen. Zij hebben meer verteld over het werk dat zij doen. De conferentie was 

een tijd van gemeenschap, delen en gebed. Er zijn ruim 300 evangelisten 

uitgenodigd voor de conferentie en een groot aantal daarvan zijn ook echt 

gekomen. Omdat veel van deze evangelisten in afgelegen gebieden werken of 

werken onder moeilijke omstandigheden (bijvoorbeeld christenvervolging) was 

deze conferentie voor veel evangelisten echt een belangrijk hart onder de riem. 

Daarnaast konden wij deze evangelisten op deze manier ook een keer een goede 

maaltijd geven. Veel evangelisten leven namelijk in armoede.  

                   

 

E-riksha voor Evangelist 

In augustus is er een e-risksha gekocht voor een evangelist. Dit is een elektrische 

fiets die gebruikt wordt voor het vervoeren van mensen. Deze fiets is gegeven aan 

een evangelist uit de buurt. In India is dit een zeer populair vervoersmiddel. De 

onderhoudskosten zijn laag en de fiets is makkelijk in het gebruik. De evangelist 

kan deze fiets gebruiken om de kost mee te verdienen. De fiets wordt namelijk 

vaak als een fiets taxi ingezet. Daarnaast kan de evangelist met de fiets makkelijk 

reizen naar afgelegen gebieden. Stichting Thomas helpt vaker evangelisten in hun 

onderhoud te voorzien door ze bijvoorbeeld een naaimachine, materiaal voor een 

fietsenwinkel o.i.d. te geven.  

 
 

 

Meer weten? 
Stichting Thomas 

Post:  Terrahof 13, 5044 RM  Tilburg 

Website:  www.stichting-thomas.nl 

Mail:   info.stichting.thomas@gmail.com 

KvK nummer:  41189730    

Bankrekening:  NL40 RABO 0302 2941 12 

Stichting Thomas heeft een ANBI status 
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