
Chronisch ruimtegebrek in Murkuchi (Nepal) 

Sinds enkele jaren is de grootste gemeente die is 

voortgekomen uit het evangelisatiewerk van de 

Himalayan Evangelical Fellowship in Nepal in 

Murkuchi te vinden. Tien jaar geleden werd 

daar een kerkje gebouwd, grotendeels uit eigen 

bijdragen, maar het gebouwtje was eigenlijk 

vanaf de openingssamenkomst al te klein. Tot 

tweemaal toe is het gebouw vergroot, de laatste 

keer ruim een jaar geleden. Maar het is alweer 

veel te klein voor de nu al 300 mensen die er 

geregeld samenkomen. In het nabij gelegen 

Bhorley bouwen de 45 gelovigen eigenhandig 

hun kerkje (zo arm als ze zijn), en deze 

fellowship zal over enige tijd tot kerk worden 

geïnstitueerd. Er kwamen in december weer 3 

mensen tot geloof. 
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Een groot getuigenis uit Nepal 

Vanuit Murkuchi heeft het evangelie zich in 5 andere plaatsen verbreid, het meest recent in het dorpje 

Pokhare, op bijna 8 uur lopen van de 'bewoonde wereld'. Daar woonde een man die bezeten was, 

Bhabindra Chhettri. Hij zat vast aan een ijzeren 

ketting, omdat hij anders mensen aanviel. Hij was al 

getrouwd toen hij zo ziek werd. Eens heeft hij 

geprobeerd zijn eigen vrouw in de afgrond te gooien. 

Hij heeft veel kwaad gedaan. In 2011 gingen mensen 

uit Pokhare naar de kerk van Murkuchi. Ze hadden 

gehoord dat Christenen voor zieken bidden en 

demonen uitdrijven. De man werd inderdaad bevrijd! 

Hij bazuinde daarop overal het Evangelie uit, samen 

met een vriend, Dan Bahadur Rai, die na enige 

training als evangelist in zijn dorp is aangesteld. 42 

mensen zijn nu lid van de gemeenschap, tientallen 

anderen zijn meer dan geïnteresseerd in het 

Evangelie, en sommigen beschouwen zichzelf al als 

Christen. Opnieuw willen twee gezinnen lid worden. 

 

Nathu-la (India), op de grens van Tibet 

Vanuit Tadung, waar een redelijk grote gemeente is ontstaan door de H.E.F., wordt in heel Sikkim 

(India) gewerkt. Niet zo lang geleden is men begonnen met pioniersevangelisatie in het oosten van de 

deelstaat. De meest recente ontwikkeling (nov. ’13) is dat Nathu-la is gekozen tot werkgebied in Noord-

Sikkim. Hier ligt een pas die toegang geeft tot China. Dit is een echte Lepcha-plaats, zoals je die veel in 

Sikkim vindt, een overblijfsel van het oude Lepcha koninkrijk, met een taal en cultuur die nauw verwant 

zijn aan die van Tibet. Een buitenlander kan hier niet werken; die krijgt slechts bij uitzondering een pasje 

om een dag naar Nathu-la te gaan. Dat probleem hebben de Sikkimmezen niet. De eerste bijeenkomsten  

 

een deel van de gelovigen voor het kerkje in 
Murkuchi. 



 

dopelingen in de kerk in Tadung (foto Sangay 
Lepcha) 

 

Werkers in de riviervlakte in India, met rechtsboven de 
directeur van de HEF, ds. Mathias Subba 

in Nathu-la werden bijgewoond door 100 mensen 

(dat is niet slecht in een dorp met zo’n 1500 

inwoners). Er is veel belangstelling voor het 

Evangelie. 

Sangay Lepcha uit Tadung is de teamleider van de 

H.E.F. in Sikkim. Hij heeft een ziekte aan zijn nieren, 

die veel last veroorzaakt. We bidden om zijn 

volledige herstel. In zijn thuisgemeente Tadung 

werden in december j.l. 7 nieuwe gelovigen gedoopt. 

 

Lower Kafer (India), een klein drama en toch... 

Vanuit de stad Kalimpong kun je het dorp Lower Kafer zien liggen in een brede vallei. Daar wil de 

H.E.F. een nieuwe gemeente stichten. Het is een boeddhistisch dorpje. Eén van de eerste gelovigen was 

de gewezen priester van het dorp, Norshang Tamang. Hij had een klein boerderijtje. Maar de dorpelingen 

hebben -vanwege zijn geloof- gedreigd hem te vermoorden als hij zich ooit nog in het dorp waagt. Nu 

hebben gelovigen in een naburig dorp een klein huisje voor hem en zijn vrouw gebouwd. Intussen gaat 

het werk in Lower Kafer gewoon door en zijn er recent weer 2 mensen tot geloof gekomen, waardoor er 

daar nu al 50 gelovigen zijn. Wonderlijk genoeg groeit hun aantal, ondanks de boosheid van sommigen. 

 

Sanney (Nepal), een klein dorp met een groot verhaal 

In een klein dorp bij Pakhribas (waar de H.E.F. in Nepal met haar werk begon), Sanney, werd 10 jaar 

geleden een eerste begin gemaakt met evangelisatie. Nu is er een kerkje met 32 leden, kinderen niet 

meegeteld. Weer zijn er 5 mensen tot geloof gekomen, klaar om gedoopt te worden. Als ze heel erg 

‘proppen’ kunnen ze net iedereen in hun mooie kapelletje (eigenhandig gebouwd van natuursteen) kwijt. 

En als er nog meer mensen tot geloof komen? Ach, geen nood. Het echte wonder zijn veranderde mensen. 

Voor een gebouwtje draait Bhakta Mangar, boer en evangelist te Sanney, zijn hand niet om. 

 

Gemeente in Kathmandu (Nepal) 

In Kathmandu zijn halverwege 2013 5 leden van een Newari familie tot geloof gekomen. Ze komen 

trouw in de gemeente. De Newari zijn de oorspronkelijke bewoners van de Kathmanduvallei. Ze zijn 

overwegend orthodoxe Boeddhisten. Maar op gebed zijn in die familie verschillende mensen genezen en 

bevrijd. Rond Kerst kwamen opnieuw 3 Newari tot geloof. Nu zien we voor het eerst 12-15 Newari in de 

kerk in Kathmandu onder de bijna 100 kerkbezoekers per zaterdag - de Nepalese heilige dag. 

 

Voortgang in de riviervlakte (India) 

In Narsingpur werkt ev. Ronald Lepcha. Twee 

mensen zijn kortgeleden gedoopt, drie anderen 

hebben zich in december bekeerd, vooral Uraons, 

een nog weinig bereikte stam. In Jatteswar vinden 

we evangelist Shyam Lal. Eén gezin en vier 

individuen zijn daar eind 2013 tot geloof gekomen. 

Shyam verwacht een veel grotere doorbraak. 
 

Bagdogra, vlak bij de regionale luchthaven van 

Darjeeling/Siliguri (India) 

Evangelist Iai Tshering Lepcha zag in een 

buitenwijk van Bagdogra twee mensen tot geloof 

komen, en het aantal kerkgangers nam met 5 toe tot 

40. Dit is mede interessant omdat dit de enige plaats 

is in het Bengaals-sprekende gebied waar de HEF 

werkt.  
 



 

 

 

De rodondendron, de nationale bloem van Nepal, die je in de 
bergbossen overal vindt. 

Wafrung en Sunmai nabij Ilam in Nepal 

In Sunmai  kwamen 3 gezinnen tot een levend geloof. Ze komen in een huiskamer bijeen. Deze plaats 

ligt in de omgeving van Ilam, in het verre oosten van Nepal. In het nabijgelegen Wafrung zijn nu 25 

gelovigen. De groep groeit langzaam maar gestaag. Verschillende gelovigen hadden last van boze 

geesten, maar zijn nu geheel bevrijd. Dat heeft veel indruk gemaakt op de dorpelingen, die nu meer open 

staan voor het Evangelie. 

 

Groot nieuws: onze eigen website 

V.a. eind januari hebben we onze eigen website met 

geregeld vers nieuws over het evangelisatiewerk in India, 

Nepal en Bhutan. Bezoek hem geregeld en wijs ook 

anderen erop: www.hefmission.com 

 

U kunt ons ook vinden op Facebook: HEFNederland of 

HEFmission (Engels) en op Twitter: 

twitter.com/HEFnederland of twitter.com/HEFupdates 

(Engels). 

 

Waarom is dit werk zo effectief? 
Omdat voor het geld dat de uitzending van één Nederlands 
zendingsechtpaar vergt misschien wel 60 evangelisten in 
India/Nepal kunnen worden aangesteld, die bovendien de mensen 
kennen en hun talen perfekt spreken. 
 
 
 

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; bank nr. NL77ABNA0550144277 te 
Hilversum en bank nr. NL77INGB0004326774 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 (´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. 
 
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. 

Zullen zij ooit het Evangelie horen? 


