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Tadung, Sikkim 
Sangey Lepcha is de districtsleider van de HEF in de 

Indiase deelstaat Sikkim. Hij is ook de leider van de 

lokale gemeente. Opnieuw is er een gezin gedoopt, man, 

vrouw en vier al wat oudere kinderen. Naast de 

samenkomsten in de kerkzaal van Tadung, een voorstad 

van de hoofdstad Gangtok, leidt hij ook samenkomsten op 

meer afgelegen plekken, o.a. in de noordelijke wijk van 

Gangtok. Daar wil hij een nieuwe gemeente vestigen. 

 

Zeer geïnteresseerd 
In Lower Tanek, in het gebied tussen Kalimpong en 

Bhutan, werkt evangelist Dawa Bal. Hij komt 

oorspronkelijk uit dat gebied, en na jaren werk in Sikkim is 

hij daar terug gekomen. Anders dan in veel andere streken 

(want er is een soort hindoe revival gaande, wat soms gewelddadige trekken aannneemt) heeft hij hier veel open 

deuren gevonden. Eén gezin is tot geloof gekomen, en vele anderen zijn zeer belangstellend. 

 

Hyssop, Kalimpong (India); een doorbraak 

Twee evangelisatie-concerten van Hyssop in Kalimpong hebben een enorm effect teweeg gebracht. Hyssop is een 

muziek- en dramagroep, gesponsord door de HEF. Vlak na de zomer organiseerden ze een actie met een 

befaamde gelovige Bollywood zanger, dr. Vijay Benedict. Ongeveer 100 mensen gaven hun leven aan Christus, 

een aantal dat voor Kalimpong ‘ondenkbaar’ is. 1200 mensen namen deel aan deze bijeenkomsten. 

 

De Subba’s van de HEF 

Ds. M.H.Subba, ver in de 70, gaat vrijwel 

dagelijks nog op pad met het Evangelie, ook voor 

dagenlange reizen langs afgelegen plekken. Sinds 

vele jaren heeft zijn zoon, ds. Matthias Subba, de 

dagelijkse leiding van het werk overgenomen. 

Zijn vader is de man die de HEF is gestart. 

Matthias is een zeer creatieve persoon, en Hyssop 

is op zijn initiatief ontstaan. Kortgeleden heeft hij 

een galoperatie moeten ondergaan, die gelukkig 

goed is verlopen. 

 

Itahari, Nepal, sterke groei 
Itahari is een belangrijke stad, op het kruispunt van de grote oost-west hoofdweg door Nepal, en de noord-zuid 

verbinding tussen de grote steden Dharan en Biratnagar. Sinds 13 jaar heeft de HEF daar gewerkt; nu middels de 

evangelist Bibek Rai. De gemeente telt nu 23 gezinnen (d.w.z. ongeveer 130 ‘zielen’). Weer bereiden enkelen zich 

voor op de doop in deze plaats die van groot strategisch belang is. Trouwens, in Dharan zijn nu twee gemeenten 
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(met in totaal 16 gezinnen en twee individuen, en tal van 

belangstellenden). En in Biratnagar kwamen kortgeleden 

twee mensen tot geloof, en er zijn meerderen die hun 

voorbeeld willen volgen. De gemeenschap daar is nog 

klein (4 gezinnen die lid zijn), maar groeit goed. 

 

Goede vooruitzichten in Leguwa, Nepal 
Niet ver van de plaats waar de HEF in Nepal is begonnen 

(Pakhribas), werkt Dipak Acharya. Ik heb een zwak voor 

hem. Ooit zag ik hem tot geloof komen, deze man uit de 

hoogste kaste, die sindsdien veel tegenwerking 

ondervindt, maar trouw doorgaat. Er kwamen de laatste 

maanden 6 mensen tot geloof, waardoor deze 

gemeenschap nu 45 mensen telt. 

 

Jandaul, school, dispensary en kerk 
Na jaren kwakkelen groeit de christelijke gemeenschap 

van Jandaul (37 mensen) nu weer. De medische post 

functioneert uitstekend en ook de school, met ongeveer 

165 leerlingen. Ghuran Chowdhari werkt als 

schoolhoofd, en als evangelist vinden we daar 

Bhupendra Rai. Het is daar overigens niet gemakkelijk. 

De Maoïstische onlusten hebben tot gevolg gehad dat 

het centrale gezag weinig meer te vertellen heeft in 

grote delen van het vlakke rivierland. Ontvoeringen, 

bedreigingen en afpersing zijn de realiteit van o.a. 

Jandaul... 

 

Nieuwe kerkjes in Oost-Nepal  
In de omgeving van de plaats Murkuchi, waar de HEF een gemeente van bijna 200 mensen heeft gesticht, zijn de 

afgelopen jaren andere gemeenschappen ontstaan. In Namanta komen nu 11 gezinnen (60 mensen) samen op het 

erf van een boerderijtje. Daar werkt evangelist Lil Mangar. In Bhorley (6 uur lopen verder naar het noorden) 

werkt Dik Mangar. Daar kwamen een maand geleden 2 mensen tot geloof, waardoor de gemeenschap daar nu 70 

mensen telt. Ook zij komen samen op een boerenerf. 

 

Damak, de groeiende tweede gemeente 
Damak is een belangrijke plaats met tegen de 100.000 

inwoners. Het kerkgebouw van de eerste gemeente van de 

HEF ligt aan het oostelijke rand van de stad. Het nieuwe 

kerkgebouw (grotendeels met lokaal geld gebouwd) is 

vrijwel af. Aan de westelijke rand ontstaat een nieuwe wijk, 

met de naam Saharatol. Daar is ook een kleine 

gemeenschap, die echter de laatste maanden sterk is 

gegroeid door het werk van ev. Tordna Poudel. 14 nieuwe 

gelovigen sinds de zomer! Nu komen daar, in een 

eenvoudig kerkzaaltje, 70 mensen samen, iets minder dan in 

Damak-oost. 

 

Bestuur in Nederland 
Vanaf 2013 zal de Stichting tot Steun aan de Himalayan 

Evangelical Fellowship (gevestigd in Hilversum) 

 

Tordna Poudel, evangelist in Damak (in wit overhemd) 

Stadsgezicht Kathmandu (Nepal) 
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zelfstandig verder gaan, na jaren van intensieve samenwerking met De 

Verre Naaste (Zwolle). Er komen enkele nieuwe bestuurders bij, 

daarover later. Zelfstandigheid bleek organisatorisch gemakkelijker. 

Dat legt wel een enorme last op de schouders van HEF-Nederland. 

Krijgen we de kosten bijeen? Dat is voor ons een grote zorg. De 

werkers in het Himalayagebied rekenen op ons. 

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 toe te zeggen, of een eenmalige gift/collecte 
• Foto’s of een film te laten zien in kerk/zendingsavond/school etc. (Wij leveren die graag!) 
• 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 naar India/Nepal te gaan 
voor Engelse les of als medische werker. Beschikbaarheid: 3 – 6 
maanden. 

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, Zuidsingel 52-04, 1241 HC  

Kortenhoef (035-6215960) E-mail:  thduijf@gmail.com 

Bestuur: Theo Duijf (Kortenhoef), Albert van Gulijk (Huizen), Tymen van 

der Ploeg (Uithoorn), Gijs Verbaan (Oldebroek), secr. Bram Krol, Dr. 
Schöyerstraat 42, 4205 KZ Gorinchem (0183-627789). De stichting is 
interkerkelijk. 
Meer weten? Deze en eerdere nieuwsbrieven van de HEF zijn te vinden op 
www.bramkrol.com (onder ‘Als een lopend vuur...’) Ook het laatste nieuws 
van de HEF vindt u daar. 

 

 
Straatevangelisatie door de HEF met dans en muziek 

 

 
 
Vlaggen ter verering van Boeddha te Lumbini (Nepal) 

Een Limboo jongetje uit Oost-Nepal 
 


