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Elimprojecten is een van de bedieningen van stichting Elim. De bediening van Elim
speelt zich af in vier kringen, elk met een eigen betrokkenheid: de leefgemeenschap en
het open huis, de gastvrije gemeente in Doorn, de vriendenkring in Nederland en de
projecten in het Midden-Oosten en Azië. Deze laatste kring is ondergebracht in een aparte
stichting, ‘Elimprojecten’, waarvan u in het onderstaande verslag een korte impressie
vindt.
INDIA

Rhema Bible College, India

Bijbelonderwijs voor voorgangers
In het Jeevan Jyothi centrum in Narsapur werden twee zaterdagopleidingen voor
voorgangers gefinancierd. De opleiding duurt zes maanden en per keer volgden 25
voorgangers de cursus. Hier nemen ook zusters (zgn. Bible-women) en vrouwen van
voorgangers aan deel.
Tevens werden via Job Sudarshan van de Yesupadam Charitable Society twee
bijbeltrainingen in steden verzorgd. De opzet is om gedurende een half jaar elke maand
één dag een bijbeltraining te geven. Hieraan hebben 50 tot 120 voorgangers aan
deelgenomen.
Bovendien heeft pastor Jaya van Swanthana Seva Samithi het Rhema Bible College
opgestart waar voorgangers een theologische opleiding van een jaar krijgen. Elke maand
werd er drie dagen les gegeven.
Bijles voor kinderen van de Yenadhi stam
Pastor Jaya van Swanthana Seva Samithi heeft een bijlesproject voor kinderen van de
Yenadhi stam. Hier kregen 100 kinderen extra begeleiding bij het naar en van school
gaan, huiswerk maken, spelletjes doen en bijbellessen. Tevens wordt voor hun
schoolkleding en schoolboeken gezorgd.

Bijles kinderen, India

Alfabetiseringsklassen
In 2017 ondersteunden we alfabetiseringsklassen in verschillende delen van Andra
Pradesh. Dit project werd begeleid door pastor Jaya van Swanthana Seva Samithi. Het
zijn cursussen van een jaar voor 25 personen in een plaatselijke kerk. De deelnemers
krijgen 6 dagen per week anderhalf uur per dag les. Dit jaar hebben vijf klassen hun
tweede jaar afgerond en zijn er vijf nieuwe klassen opgestart.
Ondersteuning evangelisten
Voor evangelisten van de yesupadam Charitable Society konden we voorzien in een
versterker, zes fietsen en 4 megafoons. Het is onze visie om vooral deze arme
evangelisten te ondersteunen in hun bediening.
Weduwen
Sinds 1984 zijn wij betrokken bij een vrouwen-project in Palakollu ter ondersteuning van
weduwen. Eind 2017 waren er nog drie weduwen in leven. Tevens werden de weduwen
van de gemeente van pastor Paul Daniel in Chennai ondersteund.
PAKISTAN
De Potohar Evangelical Outreach Fellowship werd gesteund met 500 bijbels om te
verspreiden en met een elektriciteitsvoorziening voor de evangelisatieklassen. In deze
klassen worden nieuwe evangelisten opgeleid.

Bijbeluitdeling, Pakistan

FILIPPIJNEN
Gemeentewerk
Voor de voorganger van de God Cares Christian Fellowship werd voorzien in de
reparatie van zijn auto. Tevens werd een zelfvoorzienend project ondersteund door de
aanschaf van een motorboot waarmee hout uit het bos gehaald kan worden. Andere

projecten waren: een hek om het Mission Centre, een tweedehands motorfiets voor een
evengelist en de aanschaf van bijbels in het Bisaya.
Groentetuinen
De aanleg van groentetuinen blijkt nog steeds in een behoefte te voorzien. In 2017
werden door God Cares Christian Fellowship in 4 stammendorpen groentetuinen
aangelegd. Groenten zijn een belangrijke aanvulling op de voeding en bovendien kan
men een deel ervan verkopen.

bosbouw, Filippijnen.

VLUCHTELINGEN UIT IRAN
Het begrip eerste en derde wereld is relatief geworden. Met grote aantallen komen
vluchtelingen uit Azië en Afrika naar Nederland. Als Elim hebben we met name veel
contacten met gevluchte Iraniërs en Afghanen. Velen van hen hebben we voorzien van
Perzisch-talige literatuur en bijbels. Ook werd het Perzisch-talig kwartaalblad Rahe Salib
(De weg van het Kruis) gefinancierd. De redacteur is Moseen Rahmany, pastoraal werker
voor Elim in Sittard. Het is een evangeliserend blad dat vier keer verscheen in een oplage
van 2.500 ex.
CONFERENTIE HUISKERKLEIDERS TURKIJE
In september werd een bijdrage geleverd aan het organiseren van een conferentie van 40
leiders van huiskerken van vluchtelingen in Turkije.
ANDERE LANDEN
In Israël werd de Messias belijdende gemeente Adonai Roi in Tel Aviv gesteund. Tevens
werd een kleine bijdrage geleverd aan een school voor vluchtelingenkinderen in Cairo,
Egypte.
In Nederland werd de Wycliffe Bijbelvertaler Henk Courtz met zijn gezin ondersteund.
Hij is taaladviseur voor verschillende vertaalprojecten in Derde Wereldlanden.

Groentetuin, Filippijnen.

PUBLICITEIT
Het Elim-Projecten Nieuws met info over de diverse projecten verscheen vier keer in een
oplage van 125 stuks. Het nieuws werd ook via de website en een e-mailing gepubliceerd.
BESTUUR EN FINANCIEN
Het bestuur van Stichting Elimprojecten, dat bestaat uit drie personen vergaderde
maandelijks. Het financiële verslag 2017 kunt u separaat aanvragen of via de website
elim.nl downloaden.
De totale baten waren 25.510,- euro. De totale bestedingen waren 23.788,- euro.

Rahe Salib, Perzisch-talig
kwartaalblad.

Bezoek ons op het web!
www.elim.nl

Uitrusting voor evangelisten in India.

