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Toklang, nieuwe groei in West-Bengalen (India) 
Niet ver van de grens met Nepal ligt het dorp 

Toklang, in de ‘foothills’ van de Himalaya, het 

geboortedorp van evangelist Thomas Lepcha. Hij 

werkt daar nu ruim een jaar, en heeft er 6 gezinnen 

tot geloof zien komen. Elke week komen ze samen, 

en door de weeks ook wel voor gebed en 

bijbelstudie. In het nabijgelegen Mirik, een 

toeristisch dorp aan de oever van een prachtig meer 

zijn ook 2 gezinnen en 2 individuen tot geloof 

gekomen. Er is kortgeleden een grote 

evangelisatieactie gehouden met de 

evangelisatiegroep Hyssop uit Kalimpong. Drie 

avonden lang waren er meer dan 2500 bezoekers, 

bijna de helft van de lokale bevolking. Er zijn 

tientallen nazorgcontacten. 

 

Nieuwe gemeenten in Noord-Bengalen, India 

Evangelist Ruden Lepcha werkt ten zuiden van 

Kalimpong in een aantal plaatsen. Hij heeft al twee 

gemeenten gesticht, en de derde wordt deze zomer 

geïnstitueerd, Samsing, met bijna 60 gelovigen. Niet 

zo ver daar vandaan ligt Lower Kafer, slechts 12 km. 

van Kalimpong, waar de 45 gelovigen eind mei de 

eerste steen legden voor een kerkje. Maar in diezelfde 

plaats werd een week eerder een jong echtpaar, 

Norshang en Anita Tamang, weggejaagd uit hun 

huisje. Ook zij waren bekeerd, maar omdat de man 

gestudeerd had voor lama (priester), konden zijn 

stamgenoten hem niet meer uitstaan. Ook dat gebeurt 

in India. Het echtpaar woont nu op een kamertje op 

een uurtje lopen afstand. 

 

In de Indiase teagardens: drie doorbraken 

Kortgeleden kwamen in de theeplantage Nathuwa in West-Bengalen 3 mensen, allen Uraons, tot geloof 

en tonen 4 anderen een buitengewone belangstelling. Hier werkt Emil Tigga, de nieuwe regioleider voor 

het gebied van de riviervlakte en Bhutan (de vorige leider, K.B.Rai, was vluchteling uit Bhutan en kreeg 

geen verblijfsvergunning in India; hij is uitgekozen om zich met zijn gezin in Nieuw-Zeeland te vestigen). 

In Narsingpur werden twee mensen gedoopt als vrucht van het getuigenis van ev. Ronald Lepcha en er 

kwamen weer drie mensen tot geloof. In Jatteshwar kwamen door het werk van Shyam Lal één gezin en 

vier individuen tot geloof. Ook dit is een nieuw werkterrein. 

 

Het gaat bergopwaarts in Tadung, India 

In Tadung, een zuidelijke voorstad van de deelstaathoofdstad Gangtok van Sikkim is de gemeente onder 

leiding van ev. Sangay Lepcha uitgegroeid tot meer dan 240 mensen. Hij heeft net ten noorden van 

Gangtok in het dorp Burtuk een kleine dochtergemeenschap gesticht met 6 nieuw bekeerde gezinnen. 

 

 

 

 

Een aantal gelovigen uit Toklang; linksachter ds. 
Mathias Subba, directeur van de HEF. 

Norshang en Anita Tamang. 



Salley, Nepal 

Salley spant de kroon in Nepal w.b. kerkgroei. 20 nieuwe gelovigen kwamen daar recentelijk bij de 

gemeenschap, die nu 80 gelovigen telt, en allen hebben pas sinds twee jaar voor het eerst kennis gemaakt 

met het Evangelie. Evangelist is Lil Bahadur Mangar, die zelf pas vijf jaar Christen is. Hij komt uit het 

nabijgelegen (7 uur lopen...) Murkuchi, waar de kerk uit haar voegen barst. Geregeld komen er meer dan 

275 bezoekers naar de eredienst en de groei gaat onverminderd door. 

 

Jandaul, waar de Chowdhari’s wonen (Nepal) 

Eén van de eerste plaatsen in Nepal waar de HEF werkte is Jandaul, een groot dorp met 8000 inwoners. 

We hebben daar een school (200 leerlingen bijna) en een medische post. Jaren geleden leek het tot een 

grote doorbraak onder de Chowdhari-stam te komen, maar de belangstelling sloeg om door de 

Maoïstische onlusten die Nepal nog steeds teisteren. Maar kortgeleden kwamen daar 5 mensen tot geloof, 

waardoor er nu 18 gelovigen in Jandaul zijn. Prakash Thapa, de leider van de medische post, 

evangeliseert daar ook. 

 

Omgeving van Pakhribas, open voor het 

Evangelie 

De groei in Pakhribas in Oost-Nepal en de 

wijde omgeving daarvan gaat door, maar zoals 

het altijd ging. Voortdurend komen er dan hier, 

dan daar mensen tot geloof, nooit veel, maar de 

gestage druppel holt de steen uit. In Leguwa, 

waar de Dipak Acharya werkt, kwamen in het 

late voorjaar 3 mensen tot geloof toen net 4 

anderen werden gedoopt. In het dorp Saney, 

waar men een eigen klein kerkje heeft 

gebouwd, zonder een cent hulp van 

buitenaf, kwamen onder leiding van Bhakta Sinjali 3 mensen tot 

geloof. In Muga, ook in de omgeving van Pakhribas, kwamen vlak 

voor Pasen 5 mensen tot geloof op het getuigenis van Arjun Shresta. 

 

Hyssop, een evangelisatie-muziekgroep 

De muzikale kwaliteiten van Hyssop zijn 

professioneel. Haar muziek wordt veel 

gebruikt door Trans World Radio voor de 

Nepalese uitzendingen. Daardoor zijn ze 

breed bekend. Samen met Nepalese 

gelovigen uit Hong Kong werd een grote 

evangelisatieaktie gehouden in het verre 

oosten van Nepal, nabij de lokale 

luchthaven van Bhadrapur, waar nog 

geen kerk was. Drie avonden waren er 

meer dan 5000 bezoekers, extreem veel 

voor Nepal. Velen kwamen tot geloof. 

Toen volgde een evangelisatieaktie van 2 

dagen in Damak met evangelist Santosh 

Nepali. Opnieuw hoorden duizenden het 

Evangelie. De directeur van de HEF, ds. 

Mathias Subba uit Kalimpong (India) 

meent dat gedurende die vijf dagen 25000 

mensen het Evangelie hebben gehoord, en 

dat er 500 tot geloof zijn gekomen. 

 

 

 

De bus naar Leguwa loopt vast in de modder. 

Evangelist Bhakta uit Saney. 

 
De mensenmassa in Bhadrapur, Nepal. 



Belbari (Nepal) langs de grote weg 

Veel dorpen langs de grote wegen in Nepal groeien uit tot steden. Dat gebeurt ook met Belbari, niet ver 

van Itahari. Devraj Rai ziet langzaam de gemeenschap groeien, en waarschijnlijk zal ze binnen een jaar 

als gemeente worden geïnstitueerd. Er is veel jeugd en veel talent in deze gemeenschap. Kortgeleden 

hebben ze geheel zelfstandig een evangelisatieactie gehouden met een open-lucht-bijeenkomst, zang, 

muziek en prediking. 165 dorpelingen hebben daar zeer geïnteresseerd aan deelgenomen. Er kwamen 3 

mensen tot geloof en 2 die al dooponderricht hebben gehad werden met Pasen gedoopt. 

 

Versnelling 
We zien het laatste jaar een versnelling van de 

evangelieverkondiging en meer mensen die tot geloof 

komen dan in de voorgaande jaren, althans in India. Daar 

is sprake van een zeker ‘hindoe-revival’, en de overheid 

werkt evangelisatie- en zendingsactiviteiten soms flink 

tegen. Maar het lijkt erop dat de tijden weer veranderen. 

De HEF timmert meer aan de weg dan voorheen, in de 

wetenschap dat wie zich angstig opstelt zijn getuigenis 

dreigt te verliezen. In Nepal staan al jaren de deuren wijd 

open en daar is de groei al jaren hoog. 

 

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: Wart Burggraaf (Vaassen), Theo 

Duijf (Kortenhoef), Albert van Gulijk (Huizen), 
Albert Land (Doornspijk), Tymen van der 
Ploeg (Uithoorn), secr. Bram Krol, Dr. 
Schöyerstraat 42, 4205 KZ Gorinchem (0183-
627789). Gijs Verbaan (Oldebroek) is erelid en 
adviseur. 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. 

 

 


