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Murkuchi (Nepal) groeit maar door 

In Murkuchi en omgeving blijft het werk van de H.E.F. maar groeien. In deze plaats komen nu meer dan 200 

mensen in de samenkomsten, en daarmee is het de grootste van de vrije presbyteriaanse kerken in Nepal. In 

de omgeving van Murkuchi (maar dat betekent in één geval op 10 uur lopen afstand) zijn nu 7 gemeenten en 

fellowships. Dit jaar kwamen er in Murkuchi wee 15 mensen tot geloof. 

 

 

Sanney en Leguwa nabij Pakhribas 

Een tweede groeigebeid van de H.E.F. vinden we in 

Pakhribas en omgeving, in het oosten van Nepal. De 

afgelopen drie maanden kwamen in het dorpje Sanney 9 

mensen tot geloof. Daar werkt ev. Bhakta Magar. Men 

heeft er eigenhandig en met eigen geld een kerkje 

gebouwd. Toch is het een arm dorpje. In Leguwa werkt 

ev. Dipak Azariah. Hij zag er twee maanden geleden 7 

mensen tot geloof komen, en toen ik hem bezocht in juli 

kwam daar nog één persoon bij. Wat waren ze blij met de 

Bijbels die we aan enkele van de armsten gaven. Want hoe 

kunnen die ooit 6 of 7 dollar betalen? Dat verdienen ze 

niet in een week, en daar moeten ze dan hun hele gezin 

van voeden en kleden. 

 

 

 

Wafung (Nepal), nieuw en veelbelovend 

In Wafung is een nieuw werk begonnen Het is een groot dorp dicht bij de meest oostelijk provinciehoofdstad 

Ilam. Dit jaar kwamen er al 14 mensen tot geloof door de inzet van de nieuwe evangelist Dipen Tamang.  

 

 

Nieuws uit Sikkim 

In Namthang is de kerk áf. Deze gemeente is in de loop der jaren 

gegroeid is tot zo’n 45 (volwassen) leden en nog een tiental 

belangstellenden. M.b.v. een gemeente in Nijverdal kon het 

gebouw worden afbetaald.  

In Tadung kwamen 12 mensen tot geloof door het werk van ev. 

Sangey Lepcha. De muziekgroep van de gemeente evangeliseert 

in vrijwel alle delen van Sikkim en dit is een uitstekend middel 

om veel aandacht te trekken. 

 

 

 



Ev. Santosh in Dhimdime. 

 

Dorpsgezicht Jandaul 

 

Tonglang (India, Darjeelingdistrict) het nieuwe werkterrein van Thomas Lepcha 

Vanuit de Theeplantage Temi is Thomas teruggekeerd naar zijn geboortegrond, een dorpje dicht bij het 

schilderachtige Mirik, bijna op de grens met Nepal. Hij werkt daar nu 8 maanden. Er is een kleine 

gemeenschap gestart met 4 gezinnen. Kortgeleden kwamen er 5 mensen tot geloof. Andere evangelisten 

zorgen nu voor het werk in Temi, een orthodoxe hindoeplaats, waar door sterke oppositie de groei traag 

verloopt. 

 

School in Jandaul (Nepal) 

Met behulp van een collecte in Klundert (PKN) 

konden er twee nieuwe klaslokalen worden 

toegevoegd aan de christelijke school in Jandaul. 

Deze trekt nu 250 leerlingen, en dat is erg groot 

voor Nepal.  

In het nabijgelegen Chowfal kwamen dit jaar 8 

mensen tot geloof. De gemeenschap aldaar telt nu 

36 volwassen gelovigen en een horde kinderen. 

Daar werkt evangelist Bhim Bahadur Mangar. 

 

Dhimdime (Nepal), een kleine doorbraak 

In Dhimdime wonen vrijwel uitsluitend mensen van 

de werkmanskaste, de (lage) kaste van ev. Santosh 

Nepali uit Damak. Hij heeft er het laatste jaar 10 

mensen tot geloof zien komen. Bijna iedereen in het 

dorp is belangstellend. 

 

 

 

 

 

Goed nieuws uit de Dooars (India) 

De groei van het werk van de HEF is niet spectaculair, maar wel 

gestaag, en dat al meer dan 30 jaar. In Natuwa in de riviervlakte van 

India kwamen 4 mensen tot geloof door het werk van ev. Emil Tigga. 

Een evangelisatiefilm trok 300 mensen, en in het nabijgelegen Jaibirpara 

250. In dit gebied kan de H.E.F. niet met het Nepalees terecht. De 

mensen spreken er hun eigen taal (Adibasi), maar kennen ook het Hindi. 

In Nirpania zijn nu een 40-tal gelovigen. Kortgeleden kwam er een 

familie tot geloof. De evangelist is K.B.Rai, oorspronkelijk afkomstig 

uit Bhutan, uit een dorpje niet zo ver van Nirpania vandaan, dat dicht bij 

de grens ligt. Men is bezig met eigen geld een eenvoudig kerkje te 

bouwen. 

 

Ev. K.B.Rai. 



 

 
Filmopname voor een nieuwe evangelisatiefilm 
van de H.E.F. 

 

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, waardoor ze effectief zijn. Een 
evangelist verdient 925 euro per jaar - parttime 
475 euro. Die bedragen stijgen wel jaarlijks. Er is 
meer vraag dan de H.E.F. aan kan.  

 

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 voor Engelse les en computerles. Beschikbaarheid: 3 – 6 
maanden. Ook als medische werker. 

 
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. Theo Duijf, Zuidsingel 52-04, 1241 HC Kortenhoef, thduijf@gmail.com. 
 

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. 
 

Bestuur: Theo Duijf (Kortenhoef), Albert van Gulijk (Huizen), Bram Krol (Gorinchem), Tymen van der Ploeg (Uit-

hoorn), Gijs Verbaan (Oldebroek) en Pieter Messelink (Zwolle). 
 

De stichting is interkerkelijk. 

 

Lik in Lava 
Bram's nieuwste zendingsboek. Om de titel te begrijpen, moet je het 

lezen... Het gaat over een wonderlijke doorbraak onder de Sherpa's (de 
meest resistente stam in de Himalaya tegen het evangelie). 

 
“Een meeslepend boek over de grote daden van God. De beweging naar 

Christus onder de Sherpa’s is nog maar klein, maar de eerste stappen zijn 
een kostelijk getuigenis van Gods baanbrekende liefde. Historisch, met 

beschouwingen over de cultuur van de Sherpa’s. Hoe een naaste vriend van 
de Dalai Lama het geloof in Christus vond! In het boek is een schitterende 
serie foto’s opgenomen, zodat de hoofdpersonen een heel stuk dichterbij 

komen.” 
 

Te bestellen via www.bramkrol.nl. 


