
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                    

  

Facebook 
Op facebook plaatsen wij met enig 

regelmaat wat foto’s die wij vanuit India 

toegestuurd krijgen. Klik hier om de 

facebookpagina te bezoeken.  
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    mei 2013 
Bezoek Pradeep 
 

Pradeep Gunnar, de oprichter van de 

stichting in India en predikant, heeft 

aangekondigd dat hij binnenkort op 

doorreis kort in Nederland op bezoek 

wil komen. Op dit moment is hij druk 

bezig met zijn visum aanvraag. Dit is 

altijd een spannend proces. We hopen 

dat Pradeep snel zijn visum mag 

ontvangen. Als Pradeep zijn visum krijgt 

hoopt hij van 1 mei tot en met 3 mei in 

Nederland te zijn.   

Omdat Pradeep op dit moment nog 

geen visum heeft, zijn er nog geen 

definitieve plannen gemaakt voor de 

invulling van het bezoek. Uiteraard zal 

het bestuur Pradeep ontmoeten en met 

hem bijpraten over alle ontwikkelingen. 

Mocht u het ook leuk vinden om 

Pradeep te ontmoeten dan horen we dit 

graag zodat we kunnen kijken of we dit 

mogelijk kunnen maken.  
 

 

10 Nieuwe Scholen gestart! 
Met heel veel trots kunnen we hier schrijven dat er 10 nieuwe scholen geopend 

zijn. Dit gaat niet net als de Thomas Academy om basisscholen en middelbare 

scholen maar op vakonderwijs. In 10 dorpen op het platteland in India zijn de 

zogenaamde ‘Grace Sewing Schools’ geopend. Op deze scholen leren vrouwen en 

meisjes om kleding te naaien. Op die manier kunnen deze vrouwen na het 

afronden van de opleiding voorzien in hun eigen onderhoud of kunnen ze het 

gezinsinkomen aanvullen als dat nodig is.  

Een van deze scholen is gestart door de familieleden van een lepra patiënt die 

opgenomen is in het lepra ziekenhuis. De inkomsten die zij kunnen verdienen met 

het maken van kleding willen ze besteden aan het betalen van alle rekeningen van 

het ziekenhuis.  

Op de scholen wordt niet alleen vakonderwijs gegeven maar de scholen worden 

ook gebruikt om het Evangelie te verspreiden onder de leerlingen en hun families. 

Het is mooi om te zien dat ruim 25 jaar nadat Stichting Thomas opgericht is de 

stichting nog steeds  mag bijdragen aan nieuwe initiatieven waardoor nog meer 

mensen bereikt kunnen worden.  

Wellicht dat we in de toekomst mogen schrijven dat er nog meer van dit soort 

scholen geopend zijn.  

 

 

   

 

   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 

Ron Beitler voorzitter 

Elise van Pelt secretaris 

 

Harmen v. Kamp ambassadeur 

Evianne Moret ambassadeur 
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Nieuwtjes  

Twee van de oudere jongens die in het 

kinderhuis wonen, Neemit en Manish, 

hebben een bouwkundige training van 

drie maanden gevolgd. Door deze jongens 

te helpen om deze training te volgen, 

hopen we dat ze straks een baan kunnen 

vinden zodat ze op eigen benen kunnen 

staan.  

Manish is een echte sporter. Hij heeft al 

diverse medailles en zelfs een prijsbeker 

gewonnen toen hij meedeed aan een 

landelijke wedstrijd. 

 

In de afgelopen tijd is verder geïnvesteerd 

in het vervangen van wat oude computers 

in het computerlokaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lighthouse Chapel 
Er bestond in India al langere tijd een wens om een kapel te bouwen. Met deze 

bouw is vorig jaar begonnen. De kapel is gebouwd boven de schoollokalen. De 

reden daarvoor is dat er in India behoefte bestond voor een ruimte waar 

kerkdiensten en gebedsdiensten gehouden kunnen worden. De kapel heeft nu de 

naam ‘Lighthouse Chapel’ gekregen.  

Op 9 en 10 maart heeft hier een conferentie plaatsgevonden voor evangelisten en 

predikanten. Hier waren 68 deelnemers bij aanwezig. Eind vorig jaar is ook een 

grote conferentie georganiseerd. Het is de bedoeling dat in de komende jaren 

steeds vaker conferenties georganiseerd zullen worden. Christenvervolging is in 

India een verschijnsel dat steeds vaker voorkomt. Het is nodig om de evangelisten 

te steunen die onder moeilijke omstandigheden hun werk doen. Het is gebleken 

dat conferenties hiervoor een goede methode zijn. Tijdens de conferenties 

kunnen de evangelisten elkaar bemoedigen. Kunnen zij even tot rust komen, 

bidden met elkaar en ervaringen uitwisselen.  Dit willen wij graag steunen.  

 
        

Benodigdheden kapel 

Met de bouw van de kapel is al begonnen terwijl daar eigenlijk nog geen financiële 

middelen voor waren in het vertrouwen dat God zou voorzien. Inmiddels zijn de 

buitenmuren en het dak gebouwd. De wens bestaat nog wel om hier ook een 

geluidsinstallatie en beamer te plaatsen. Ook zijn er nog meubels nodig en als het 

mogelijk is bestaat de wens om de kapel ook van binnen mooi af te werken met 

een afgetimmerd plafond en een mooie vloer. Uw bijdrage zou welkom zijn.  

 
 

 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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