
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                          

   

 

Facebook  
We hebben een facebook pagina. Op deze 

pagina plaatsen we de nieuwsbrieven, maar 

ook plaatsen we tussentijds met enig 

regelmaat foto’s en filmpjes. Klik hier om de 

facebookpagina te bezoeken.  
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     mei 2013 
 

Namens Pradeep: 

BEDANKT! 
 

Bedankt voor uw gebed en uw gift aan 

ons in India! Blijf vooral voor ons 

bidden! 

 

Bedankt voor de noodhulp die we 

mochten geven, waar velen van u een 

gift voor hebben gegeven.  

We hebben uw hulp ook nu nog hard 

nodig! 

 

Bedankt voor de gift voor de 

luisterbijbels; Voor hen die niet kunnen 

lezen en schrijven is dit de manier om 

toch in aanraking te komen met het 

Woord van God. Bedankt voor de 

collectes hiervoor in diverse 

kerkgemeenschappen. 

 

Bedankt voor iedereen die ons gesteund 

heeft en een gift heeft gegeven voor de 

salarissen van onze leerkrachten van de 

Thomas Academy! 

 

Bedankt voor het maandelijks 

sponsoren van een kind uit ons 

Childrens Home. U kunt dit maandelijks 

doen.  Voor meer info: stuur een mail. 

 

 

 

 

 

Terugblik 2020 vanuit India 

Thomas Academy  
Sinds maart 2020 is onze school gesloten vanwege de 
pandemie. We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk 
online lessen te verzorgen voor de leerlingen maar velen van 
hen hebben geen computer, internet of smartphone. Het was 
een hele uitdaging om hen op afstand les te geven. Onze 
leerkrachten hebben geprobeerd in ieder geval 1x per week 
contact te leggen. Inmiddels mogen leerlingen van ons 
middelbaar onderwijs per dag 2 uur onderwijs volgen op onze 
school, maar natuurlijk met de nodige restricties, zoals afstand 
houden, mondkapje op, desinfectiemiddel enz. We hopen dat 
de situatie op korte termijn mag veranderen en we alle 
leerlingen weer op school mogen verwelkomen. Op dit moment 
komt het leven in India weer langzaam op gang. 
 
 
 
 
 
We tried our best to provide studies to our children virtually 
online. But as many of our school children do not have smart 
phones or internet facilities, it was a big challenge to provide 
education to them. Our all staff are very cooperative and they 
tried to reach personally to these children at least once in a 
week and give them lessons to learn. Now for a few days, only 
High School ( 9th and 10th grade) students are allowed to join 
the school for two hours per day only, with some restrictions - 
Mask, Senitizer social distancing etc. We are trying to keep all 
rules and precautions in the classrooms. We still do not know 
how long this situation will go on and all school children will be 
allowed to join the school. But we are praying that soon our 
children will be able to come and study in the school. 
Duri 
 

 

 

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.  

 

Evangelisatie 
Veel mensen zijn hun werk kwijt geraakt of moesten hun 

kleine winkel sluiten. Alle kerken waren gesloten, met 

name in de kleine dorpen en steden. Dominees en 

evangelisten hadden geen inkomen meer en konden geen 

voedsel kopen. Dankzij Stichting Thomas hebben direct 

noodhulp kunnen geven in de vorm van voedselpakketten 

in 7 districten in India en zo meer dan 200 families mogen 

voorzien van voedsel en andere eerste levensbehoeften 

voor de duur van 3 maanden. 

 

 

 

 

        

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 
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Bedankt voor 

uw gebed en 

hulp in 2020! 

 
  

 

Stichting Thomas zoekt nieuwe 

bestuursleden. Veel tijd kost het 

niet. We komen een paar keer 

per jaar samen om te 

vergaderen en na te denken wat 

wij voor onze vrienden in India 

kunnen betekenen. Graag 

komen we met u in contact. Mail 

of bel ons even! 
 

 

 

  

Directe nood, uw hulp gevraagd!  

Pradeep Gunnar vraagt: 

Vanaf maart 2021 willen we een kinderopvang starten om 

zo geld te genereren en meer op eigen benen te kunnen 

staan. Er zijn in deze wijk diverse mensen die beide een 

baan hebben en graag kinderopvang zouden willen 

hebben. We zullen hiervoor het nodige moeten 

organiseren, zoals ruimtes, opgeleid personeel ed. De 

startkosten bedragen 2500 euro. ELK bedrag is welkom! 

 

Voor onze Lighthouse Chapel en voor de school willen we 

graag een lift. Mensen met een handicap kunnen nu niet 

aan de dienst deelnemen omdat dit op een hogere etage is 

gevestigd. Datzelfde geldt voor scholieren. Een lift kost 

gemiddeld voor 2-4 personen 4500 euro. ELK bedrag is ook 

hier welkom! 

 

Wij wensen u mede namens Pradeep Samuel 

Gunnar en iedereen in India  

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2021. 

 
  
 

.  

 

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 

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/www.stichting-thomas.nl

