
 
 

NIEUWS UIT DE HIMALAYA 
 

Over het werk van ds. M.H. Subba 

en de Himalayan Evangelical Fellowship 
Oktober 2009 

Met volle kracht gaat het werk door. Matthias Subba is sinds bijna 2 jaar de directeur, en laat een 
frisse wind waaien. Zijn vader, ds. M.H.Subba, reeds ver over de 70, werkt nog dagelijks mee. In 
mei moest deze nestor van de evangelisatie in de Himalaya twee staaroperaties ondergaan, die 
gelukkig goed geslaagd zijn. Hij rept er niet over; 
het is dat Matthias ons erover informeert...Want het gaat om de verbreiding van het kostbare 
Evangelie en de bekering, vernieuwing en vervulling van mensen.En dat gebeurt! 
 
 

 
 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
 
 
 
Ds. M.H. Subba                                                                                                                                                                                       
Mattias Subba 

 
 

In elkaar geslagen en bemoedigd in Terhatum, Nepal 
Op eigen initiatief hebben onze Nepalese werkers taken aangepakt in drie gebieden, waarvoor 
geen geld beschikbaar was. Maar de Geest viel op onze arme Nepalese gelovigen, die 
voldoende geld opbrachten (tot ieders stomme verbazing) om drie evangelisten aan te stellen 
voor meer dan een jaar. Zo kwam Tika Luitel (die ooit ‘onderweg’ via Bram Krol het evangelie 
hoorde en tot geloof kwam) in het Terhatum-district in N.O. Nepal. Daar was geen enkele 
christen. Hij evangeliseerde er in het dorp Hamarjung, en met vrucht. Kortgeleden, toen de eerste 
zes nieuwe gelovigen werden gedoopt, kwamen er weer zes andere tot geloof. Maar de jaloezie 
van anderen veroorzaakte een oploop, en hij werd in elkaar geslagen. Hij zet echter door. Zoveel 
zegen weegt niet op tegen een paar fikse klappen en trappen... 
 

Hyssop en Friends uit Kalimpong, India 
Hyssop is een geesteskind van Matthias, en bestaat uit vrijwilligers met een professionele 
kwaliteit. Vaak zingen ze in regionale t.v.-programma’s, en ook Trans World Radio gebruikt hun 

 



muziek in de Nepalese uitzendingen. Vaak wordt Hyssop ingezet bij evangelisatieacties, dichtbij 
en verweg. Tijdens een campagne in eigen stad kwamen 20 mensen tot geloof. In Bagdogra, 
waar het regionale vliegveld ligt, en waar het werk maar langzaam groeit, kwam een gezinnetje 
tot geloof, een grote opsteker. In Kalimpong is een jeugd-evangelisatiegroep, ‘Friends’, onder 
supervisie van Matthias. Kortgeleden kwamen daar twee studentes tot geloof met een hindoe-
achtergrond. 
 
 

 

Nieuwe kerken in India en Nepal 
Wanneer een evangelisatie-
fellowship groot genoeg is en 
geestelijk rijp  genoeg,  wordt ze  
geïnstitueerd als  kerk. Dat 
gebeurde  o.a.  met   Damak in 
Nepal, één  van de   grotere  
kerken   met    ongeveer   160 
mensen (jong en oud). Ook 
Shantipara in de  Dooars  van  
West-Bengalen, 
niet ver van  de  zuidelijke  grens 
met Bhutan,  sloot zich als kerk 
aan bij de Presbyterian Free 
Churches van India en  Nepal. Er  
is  daar  het  afgelopen jaar een 
nieuw kerkje gebouwd. 
Sakeyjung, in het  verre oosten  
van  Nepal  en  zal binnenkort 
ook worden geïnstitueerd als 
kerk. Daar kwamen vorige maand nog vier mensen tot  geloof. En ook  Khalikhola   (nabij Hoksey 
en Shripur), 200 kilometer naar het westen in Nepal, staat op het punt hetzelfde mee te maken. 
                                                                

 

Toverpriester bekeerd in 

Pakhribas, Nepal 
In het uitgestrekte Pakhribas, 
waar ons  werk in Nepal is 
begonnen, zijn nu twee plaatsen 
van samenkomst. In de bazar 
komen 30 mensen samen; in het 
kerkje dat anderhalve kilometer 
verder ligt meer dan 125. In de 
bazar kwam kortgeleden weer 
iemand tot geloof. In een 
nabijgelegen dorp bekeerde zich 
een hindoepriester,wat enorm 
veel opzien baarde! 
 
 
 
 

vervoer in de bergen 

 

 

 



Dharan en Biratnagar, Nepal 
Heel stilletjes groeien de gemeenten in de 
twee grootste steden van Oost-Nepal.In 
Dharan   komen nu  13  gezinnen  samen 
(60  mensen), onder  leiding  van ds. Kuber  
Gurung en  evangelist Shyam Sahi. Vorige 
maand kwam daar een nieuwe   gelovige 
bij.  In Biratnagar heeft men  veel   hinder 
van extreme hindoes. Maar er komen  
onder leiding van de nieuwe werker  Gyan  
Bahadur Bhujel 30 mensen samen, en  hun   
aantal groeit gestaag. 
 

ds. Kuber Gurung en zijn vrouw Rheena 

 

Ingu Tea Estate, India 
Anderhalf jaar geleden werd het werk begonnen in de Ingu 
Tea Estate,  waar een goede respons was op de 
verkondiging van het Evangelie.Deze theeplantage  ligt 
dichter bij Kalimpong dan  alle andere, waar  we werken. 
Onze regioleider voor het gebied  van  Darjeeling,  
Lemsingh  Lepcha, komt  er  veel, en  ook  onze  evangelist  
Ruden Lepcha. Kortgeleden  werden  er  vier  nieuwe           
gelovigen  gedoopt.  Ingu T.E.  ligt  precies   ten zuiden van 
de andere  plaatsen van het Lepchagebied in de heuvels en  
bergen van Kalimpong. Er komen nu  ongeveer 25 
gelovigen  samen  in deze nieuwe fellowship.                                          
 
 
                                                          regioleider Lemsingh Lepcha  
 
   

 

 

 

Belbari, Nepal, aanzienlijke groei 
Belbari ligt tussen twee plaatsen 
waar we al lang werken: Itahari en 
Damak, 25 km. van beide. Deoraj 
Rai, die ooit het werk in Murkuchi 
begon, werkt daar nu,  in zijn 
geboortedorp. Er komen nu 45 
mensen samen. Kortgeleden werden 
er 11 nieuwe gelovigen gedoopt, 
allen ex-Kiratigeloof.  (Onder de 
Kirati zijn zes jaar geleden de deuren 
opengegaan, zie het boek 
‘Geslechte bergen’.) Er is dringend 
een kerkgebouwtje nodig. De 
mensen passen niet meer inhet 
huisje van Deoraj. In Itahari zijn 
kortgeleden 6 mensen tot geloof 
gekomen. 

Rijstvelden 
 
 



Verder goed nieuws 
In Chowdfal, nabij Jandaul in Nepal, zijn korgeleden zes mensen tot geloof gekomen; in Namanta 
ook enkelen. In deze laatste plaats komen nu zes gelovige families bijeen. Daar werkt Lil 
Bahadur Mangar. Dit is één van de afgelegen plaatsen waar vorig jaar op eigen Nepalees 
initiatief met evangelisatiewerk werd gestart. Namanta ligt op 12 uur lopen van Murkuchi in Nepal 
(er is geen begaanbare weg), waar Lil woont. In Sahne Tole, een buitenwijk van Damak, waar 
Tordna Paudel nu anderhalf jaar werkt, komen nu al 40 mensen samen. Recent werden er 10 
gedoopt, en weer 10 anderen kwamen tot geloof. 
 

Bezoek uit India 
Twee predikanten van ons werk in de Himalaya zijn op 
uitnodiging in Nederland voor een internationale 
predikantenconferentie. Matthias Subba uit Kalimpong en 
Dipendra Rai uit  Turuk in Sikkim hopen een kleine twee 
weken in ons land door te brengen, wat een bijzondere 
kans is om overleg met hen te hebben. Ze zullen een 
aantal kerken bezoeken tijdens hun verblijf. 
                     
 
 
 
 
 
 

         
K.B.Rai                                                      

Hulp gevraagd 
Er zijn veel open deuren, vooral in Nepal. Het is mogelijk een 'eigen' evangelist of kerk te 
ondersteunen, aan een onderwijsproject mee te helpen, de studie van arme kinderen mogelijk te 
maken e.d. Omdat we een vrijwilligersorganisatie zijn, gaat elke gift 100% naar het pionierswerk 
van de H.E.F. Vraag zo nodig nadere informatie aan. 
 

Waarom is dit werk zo effectief? 
Voor het geld, nodig voor de uitzending van één zendeling, kunnen we per jaar 50 à 60 lokale 
evangelisten ondersteunen. Deze spreken meerdere regionale talen, en zijn goed aangepast aan 
hun cultuur en omstandigheden, waardoor ze effectief zijn. Een evangelist verdient 900 euro per 
jaar - parttime 460 euro. Die bedragen stijgen wel jaarlijks. Er is meer vraag dan de H.E.F. 
aankan, vanwege geldgebrek.  

 

 

 
 
 

• Mee te leven in gebed 

• Een vaste ondersteuning per maand, kwartaal of jaar toe te zeggen 

• Het werk in het algemeen (of een project) te ondersteunen door een collecte of gift 

• Anderen te attenderen op dit werk 

• 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! 

U kunt het prachtige werk van de H.E.F. helpen door:  

De verschijning van deze nieuwsbrief heeft lang 
op zich laten wachten, vanwege persoonlijke 
omstandigheden. Onze welgemeende excuses! 



• De aanschaf van een setje echt Indiase wenskaarten, getekend door de heer D. Huyghe 
uit Gent.  € 3,50 per setje van 4 kaarten 

• Aanschaf van een avontuurlijk leesboek: Geslechte bergen, door Bram Krol, uitg. 
Johannes Multi Media, Amerongen; € 12,50. In de boekwinkel te koop, of via: 
www.bramkrol.com (bij voorkeur!) Onder deze titel is ook een dvd-film verschenen, voor  
€ 10. Boek en film gaan over de eerste onmoeting met de goeroe. 

• Aanschaf van het net-verschenen boek: Lik in Lava, prijs € 12,50 met achterin een serie 
prachtige foto’s, 

• € 12,50. 

• En: serieuze en zelfstandige vrijwilligers voor Engelse les en computerles in Kalimpong 
(India) en Larumba (Nepal), dat laatste samen met de Kiratibeweging. Beschikbaarheid: 
3 – 6 maanden. Of ook: medische werkers als vrijwilligers voor onze medische posten in 
Jandaul (Nepal) of Chisang (India). 

 

 

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 SH  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 
 

Voor presentaties (voor kerken en verenigingen): Gijs Verbaan, Oldebroek, tel. 0525-651088. 
E-mail: g.k.verbaan@freeler.nl 
 

Bestuur: Theo Basoski (Zuidwolde, Dr.), 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. 

 

 

 

OOookk  hheett  aaffggeellooppeenn  jjaaaarr  wweerrddeenn  wwee  vveerrrraasstt  ddoooorr  uuww  ggiifftteenn,,  wwaaaarrvvoooorr  oonnzzee  

hhaarrtteelliijjkkee  ddaannkk!!  


