
NIEUWS UIT DE HIMALAYA  
 
Over het werk van ds.M.H. Subba  
en de Himalayan Evangelical Fellowship  
 
Een geestelijke beweging    
Gelovigen uit Damak in Nepal hebben als gastarbeiders meegewerkt aan de stichting van gemeenten in 
Qatar en Maleisië, met resp. 500 en 250 leden, van wie de meesten pas in het buitenland tot geloof zijn gekomen. De 

Nepalese tak van de H.E.F. wordt steeds ondernemender in het op-
zetten van evangelisatietochten met vrijwilligers. Daardoor komen 
tientallen mensen tot geloof. Dit initiatief wordt nu ook in Sikkim 
gevolgd, o.a. door de muziekgroep van de Vrije Presbyteriaanse 
Kerk in Tadung (bij de hoofdstad Gangtok). Afgelegen dorpen lo-
pen uit voor de evangelisatieconcerten. Voor een laag bedrag kun-
nen we de groep helpen rond te reizen. In Nijverdal werd geld bij-
eengebracht voor nieuwe muziekinstrumenten. Ook in Tadung zelf 
groeit de kerk. In april kwamen er 9 mensen tot geloof. De bekende 
muziekgroep ‘Hyssop’ uit Kalimpong (West-Bengalen) konden we 
een tweedehands jeep geven. Deze groep belegt geregeld bijeen-
komsten met honderden geïnteresseerde jongeren.  

Eén van de evangelisatieteams.  

Strategische vernieuwingen in India  
Langzaam maar zeker laat Matthias Subba, sinds drie jaar de nieuwe directeur van de H.E.F., zijn gaven merken. 
Steeds meer komen er grote jongerensamenkomsten (muziek en conferenties), waar velen het geloof vinden. In de 
Dooars (riviervlakte) is een nieuw jeugdwerk opgezet. De eerste bijeenkomst trok 150 jongeren. In Rangpoo  (dichtbij 
de zuidwestelijke grens van Bhutan) trok een conferentie met Goede Vrijdag meer dan 100 
mensen, merendeels buitenstaanders. Een groter aantal werd bereikt op dezelfde dag in het 
nabijgelegen Gorubathan. In Kalimpong kwamen eind maart 20 jongeren tot geloof, onder 
wie verscheidene hindoes en een moslimmeisje. Matthias was zeer ingenomen met de doop 
van zijn oude vriend Suyesh op Palmzondag. In Rongchong trok een muzikale evangelisa-
tiesamenkomst 100 buitenstaanders. In Rangoo (net als Rongchong in het Darjeelingdistrict 
van West-Bengalen) werd een nieuwe kerk geïnstitueerd. Bij de openingsceremonie waren 
meer dan 300 mensen, voor de helft buitenstaanders. Er was ook een muzikale campagne 
op de weg van Kalimpong naar ‘beneden’, op 10 kilometer afstand. Daar kwamen ook 300 
mensen heen, allen van de Lepchastam. Er zit weer enorm veel leven en vooruitgang in het 
werk in India!                                                                                             Ds. Matthias Subba, directeur HEF                                                           

Andere doorbraken in India  
In Namchi (één van de drie groeisteden in Sikkim) kwamen 50 jongeren tot geloof, bijna net zoveel als de kleine ge-
meente aan leden telt. Wat gaat er daar gebeuren? In de theeplantage Nirpania (Dooars) zijn nu 9 gelovige gezinnen. 
Er is een levendige fellowship, die snel lijkt door te groeien naar een zelfstandige gemeente. In april kwam er opnieuw 
iemand tot geloof.  

Bhutan, zorgen en voortgang  
De 2 fellowships in Bhutan werken in alle rust door. Ze worden enorm 
kort gehouden door de vervolgingen in het buddhistische land. Maar ze 
hebben veel nieuwe contacten met belangstellenden. Er lijkt toch weer 
een periode van groei aan te komen, nu de verdrukking eindelijk wat 
vermindert en onze evangelist Lamech wat vrijer kan rondreizen.  
 
Balamvita, Nepal  
Er is het afgelopen jaar een schooltje van start gegaan in Balamvita voor 
de heel arme en zwaar onderdrukte Santalistam. Voorlopig gaat het 
maar om één lokaal. Maar dat kleine gebaar heeft een verzoening be-
werkt met de hogere kasten. Verschillenden bezoeken nu de samenkom-
sten, die op zaterdag (de vrije dag in Nepal) in het schoollokaaltje wor-

den gehouden. De Geref. Kerk van ’s-Gravendeel houdt binnenkort een actie voor een tweede zaal en schoolmeubilair.  
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Evangelist Santosh spreekt in gemeenschap te Balamvita 



Verdere groei in Nepal  
In Kalikhola (niet ver van de gemeenten Shripur en Murkuchi) is begin 2010 een gemeente 
geïnstitueerd. Daar kwamen toen ook 4 mensen tot geloof. In december j.l. werden in Bhorley 
(waar de biblewoman Tila Magar werkt) 10 mensen gedoopt. Ter gelegenheid van de doop 
van 3 mensen van de Kiratistam in Goldhap in het zuidoosten van Nepal kwamen 3 anderen 
tot geloof. Binnenkort wordt in Sakeyjung, niet ver van de oostgrens met India, de gemeente  
geïnstitueerd. Er kwamen 5 mensen tot geloof begin 2010.  

Groot nieuws uit de Dooars, India 
In de theeplantage Nangdala, gelegen in de riviervlakte, tegen de Bhutanese zuidgrens aan, 
kwamen 50 jongeren tot bekering tijdens een conferentie met 300 deelnemers. Ook beleden 
veel mensen hun zonden, en zochten naar levensvernieuwing. In de grote stad Siliguri deden 
300 jongeren mee aan een studie van Matthias over “love, sex and marriage”. Een groot deel 
van de aanwezigen was niet-gelovig. 

 
Evangelisatiesamenkomsten in Damak en Belbari, Nepal  
Belbari ligt tussen twee plaatsen waar we al lang werken: Itahari en Damak. De evangelist Deoraj 
Rai is daar begonnen met een jeugdkoortje. Bij een evangelisatiebijeenkomst bleven meer dan 
100 mensen ruim twee uur zeer aandachtig luisteren, hoofdzakelijk Kirati’s. Kom daar eens om in 
Nederland… In Damak trok een dergelijke bijeenkomst met evangelist Santosh Nepali eenzelfde 
aantal, in een wijkje waar Kirati wonen, gevlucht uit de gebieden waar maoïsten hen terroriseer-
den. Ze staan bijzonder open voor het Evangelie.  

Evangelist Abraham Rai, 
de werker van Kalikhola 

Deoraj Rai uit Belbari tijdens evangelisatiebijeenkomst  

Waarom is dit werk zo effectief?  
Met het geld, nodig voor de uitzending van één zendeling, kan de H.E.F. 50 à 60 lokale evangelisten ondersteunen. 
Deze spreken meerdere regionale talen, en zijn goed aangepast aan hun cultuur en omstandigheden, waardoor ze ef-
fectief zijn. Een evangelist verdient 920 euro per jaar -parttime 460 euro. Die bedragen stijgen wel jaarlijks. Er is 
meer vraag dan de H.E.F. aankan, vanwege geldgebrek.  
 
U kunt het prachtige werk van de H.E.F. helpen door:  
 Mee te leven in gebed.  
 Een vaste ondersteuning per maand, kwartaal of jaar toe te zeggen, of het geven van een gift/collecte  
 Foto’s of een film te laten zien in kerk/zendingsavond/school etc. (Wij leveren die graag!) Gijs Verbaan 

heeft een geheel nieuwe presentatie klaar!  
 De aanschaf van een setje echt Indiase wenskaarten, getekend door de heer D. Huyghe uit Gent. € 3 per 

setje van 4 kaarten.  
 Aanschaf van een avontuurlijk leesboek: Geslechte bergen, door Bram Krol, uitg. Johannes Multi Media, 

Amerongen; € 12,50. Ook: Lik in Lava, zelfde uitgever en auteur, over het werk van de HEF in India. In de 
boekwinkel te koop, of via: www.bramkrol.com.  

 Als serieuze en zelfstandige vrijwilliger Engelse/ of computerles geven in Kalimpong (India). Beschikbaar-
heid: 3 – 6 maanden. Hetzelfde voor medische werkers in Jandaul (Nepal) of Chisang (India).  

 
Ook het afgelopen jaar werden we verrast door uw giften, waarvoor onze hartelijke dank!  

Voor ondersteuning: Stichting tot steun aan de Himalayan Evangelical Fellowship postbank nr. 4326774 te  
Hilversum; bank nr. 55.01.44.277 (ABN-AMRO) te Hilversum Voor adreswijzigingen: dhr. Th. Duijf,  
Van der Zaenlaan 20, 1215 SM Hilversum (035-6215960) E-mail: t.duijf@kpnplanet.nl  
 
Informatie/bestellingen: St. tot steun aan de Himalayan Evangelical Fellowship, secr. Pieter Messelink, De Verre 
Naasten, Postbus 499, 8000 AL Zwolle (tel. 038-4270410), info@dvnweb.nl  
Kijk eens op onze nieuwe website in wording: www.himalef.nl ; ook kunt u o.a. foto’s en filmpjes uit het gebied van 
de HEF vinden op:www.bramkrol.com  
 
Bestuur: Theo Basoski (Groningen),Theo Duijf (Hilversum), Albert van Gulijk (Huizen), Bram Krol (Gorinchem), 
Tymen van der Ploeg (Uithoorn), Gijs Verbaan (Oldebroek) en Pieter Messelink (Zwolle).  
 
De stichting is interkerkelijk  


