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Peltimari (Nepal), 
een dochter met een 
kleindochter
De gemeente in Damak van de Vrije Presbyterianen 
bestaat pas 9 jaar. In die tijd heeft ze zes andere christelijke 
gemeenschappen gesticht plus nog een andere gemeente 
in een nieuwbouwwijk in dezelfde stad. De jongste van die 
gemeenschappen vinden we in Peltimari, een dorp op 6 km. 
van de stad. Daar zijn na een jaar evangelisatiewerk nu 35 
nieuwe gelovigen. Ze hebben een primitief kerkgebouwtje van 

bamboe en riet gebouwd. Inmiddels is door hun getuigenis 
sinds kort ook een gemeenschap ontstaan van 20 nieuwe 
gelovigen in een dorp weer 8 km. verder (Sikharkatare). In 
beide dorpen is veel openheid voor het geloof. In de tweede 
gemeente in Damak kwamen recent 7 mensen tot geloof.

Oorlabari, doorgaande 
groei

8 km. naar het westen van 
Damak ligt de plaats Oorlabari, 
langs de grote weg die door het 
van oost naar west door Nepal 
loopt. Sinds een half jaar heeft 
de gemeenschap daar een eigen 
kerkzaal, gebouwd bovenop 
een huis (“Onze lieve Heer op 
zolder”) Er kwamen dit jaar al 6 
mensen tot geloof, en er wordt 
gewerkt aan een christelijke 
gemeenschap in het op 11 km. 
gelegen Laxmichowk, waar nu 6 
gelovigen zijn.

Kathmandu, nog iets 
anders dan smog

De gemeente van Kathmandu 
telt nu meer dan 100 leden. De 
laatste 18 maanden zijn daar 
15 Newari tot geloof gekomen, 
de oorspronkelijke bewoners 
van de Kathmanduvallei, die 
overwegend erg afwijzend staan 
tegenover het Christelijke geloof. 
Een hindoepriester, die zijn geld 
verdient met het maken van 
koperen afgodsbeeldjes, komt 
nu ook naar de gemeente. Ontvang nu ook korte updates, foto’s en verhalen 

via Twitter en Facebook of onze Mailing.

aanmelden kan op

www.hefmission.nl



Gemengd goed nieuws uit 
Nepal
De verbreiding van het Evangelie gaat het snelst 
in Nepal. Enkele goede berichten. In de meest 
oostelijke provinciehoofdstad van Nepal, Ilam, 
kwamen in juli 7 mensen tot geloof. In Itahari 6, 
Leguwa 8, Chouphal 6, Chahaka 5 - een tijd lang 
lag het werk daar vrijwel stil, door gebrek aan 
belangstelling, maar opeens is die toch weer 
opgelaaid. Dit alles gebeurde van maart t/m 
augustus 2014. 

Even met de bus - Nepal in de moesson

Kalimpong (India), 
doorbraak in 14th Mile
Op ongeveer 9 kilometer naar het oosten van 
de stad Kalimpong ligt het dorp 14th Mile. Daar 
zijn 5 gezinnen tot geloof gekomen, en vanuit de 
gemeente Graham Home’s (noord-oost Kalimpong) 
is de HEF bezig daar een nieuwe gemeente op te 
bouwen. 

ds. M.H.Subba, de grote pionier van de HEF

Murkuchi (Nepal), het 
epicentrum van de HEF-
evangelisatie
In de wijde omgeving van Murkuchi, waar zich 
de grootste door de HEF gestichte gemeente in 
Nepal bevindt met meer dan 200 leden, zien we 
een verbluffende openheid voor het Evangelie. 
Vooral in Namanta zien we velen tot geloof 
komen. Ook in Salley zien we veel groei. Daar is 
een nieuwe gemeenschap gesticht, die nu een 
kerkje wil neerzetten. 25 groteren bezoeken er de 
samenkomsten. In maart kwamen er twee mensen 
tot geloof, en daarna weer twee. In het moeilijk 
bereikbare Pokhari woont een man die een jaar 
geleden op gebed van een psychiatrische ziekte 
werd genezen. Met zijn gezin was hij tot april de 
enige gelovige in dat dorp. Nu komen er 22 mensen 
samen, allen nieuwe gelovigen.

Babindra, de man die genezen werd



Bigmat in Sikkim (India)
De gemeenschap in Bigmat in het zuiden van de 
deelstaat Sikkim is in september ’14 geïnstitueerd 
als gemeente. De groei in Tadung en Burtuk, waar 
Sangay Lepcha werkt, gaat door. Helaas tobt 
Sangay met diabetes en hoge bloeddruk.

Nieuwe film
De muziek- en drama-groep Hyssop is bezig met 
de afronding van een neiuwe evangelisatiefilm, 
‘Bardan’. Deze zal niet alleen overal in het 
werkgebied van de HEF worden vertoond, maar ook 
op de lokale tv-zenders in Kalimpong en omgeving 
en Sikkim, waar de HEF een wekelijks programma 
heeft.

Evangelist Thomas 
Lepcha in Toklang en 
Mirik (India)
Thomas Lepcha is bezig twee gemeenschappen op 
te zetten in het gebied ten zuiden van Darjeeling 
dat aan Nepal grenst. Hij is daar nu voor het vierde 
jaar bezig. In Toklang  is een gemeenschap van 
iets meer dan 25 á 30 mensen ontstaan en in het 
toeristische Mirik (aan een prachtig meer gelegen) 
een groep van 15.

Kerkopening in Toklang; linksachter ds. Mathias 
Subba, midden achter Thomas

Nieuw Project - Murkuchi
Wanneer we daar de mogelijkheden voor vinden, willen we graag het evangelisatiewerk in het meest 
vruchtbare werkgebied van de HEF verder helpen. Er is voor de dorpen Salley, Namatha en Pokhari 
een evangelist of een parttime evangelist nodig. Die dorpen liggen op loopafstand van elkaar. De 
kosten daarvoor zijn:

 Parttime evangelist: €675,- per jaar
 Fulltime evangelist:  €1200,- per jaar

 Training (3 maanden bijbelschool):  €190,- per evangelist
 Reiskosten etc.:  €150,- voor de parttimer per jaar
  €200,- voor de fulltimer per jaar

Meer informatie kunt u vinden op www.hefmission.nl onder ‘projecten’. U kunt online doneren via 
iDeal of geld overmaken via de bank. Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar info@hefmission.nl.



Belangrijk: De nieuwsbrief gaat 
veranderen!
Op de website plaatsen we regelmatig nieuwe verhalen en 
foto’s.  Deze berichten worden direct gedeeld op Facebook en 
Twitter.

De volgende nieuwsbrief word per email verstuurd. Om deze te 
ontvangen moet u zich nu aanmelden op www.hefmission.nl.
Uw aanmelding op de digitale mailing word zeer op prijs 
gesteld!

De huidige papieren nieuwsbrief blijft bestaan voor degenen 
die daar de voorkeur aan geven.

Voor ondersteuning

Stichting tot steun aan 
de Himalayan Evangelical 
Fellowship
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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 1000 tot 1200 euro per jaar 
- parttime 500 tot 600 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. 
Hartelijke dank!

Bestuur: 

Wart Burggraaf (Vaassen), Theo Duijf (Kortenhoef), Albert van Gulijk (Huizen), Albert Land ( ́t 
Harde), Tymen van der Ploeg (Uithoorn), secr. Bram Krol, Dr. Schöyerstraat 42, 4205 KZ Gorinchem 

(0183-627789) ) - voor informatie. Gijs Verbaan (Oldebroek) is erelid en adviseur. 
De stichting is interkerkelijk.

Bezoek onze nieuwe website:

www.hefmission.nl


