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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief 

van het nieuwe jaar.  

Wij zijn blij dat we ondanks al de 

problemen rondom de corona 

ons werk hebben kunnen voortzetten. We hebben veel nieuws te 

delen, en we beginnen onze nieuwsbrief vanuit Nepal. 

Ps. Abisek, met de kinderen uit zijn omgeving 

In de plaats Manahari werken we met zes 

pastors samen , twee van hen zijn er onlangs 

bij gekomen. Dit zijn ps. Anos en ps. Kamal. 

Het zijn allemaal jonge pastors en vier 

nieuwe pastors willen graag aansluiten.  

         

                                                                                                                                                                                 

Het werk wat ze doen is het 
uitdelen van rijst aan de 
weduwen, wezen en mensen 
die door gevolg van lockdown 
geen inkomsten meer 
hebben. Dekens, medicijnen, 
bijbels. Kerk, zondag 

schoolwerk en het    bereiken 
van mensen in afgelegen gebieden. 

Ze werken onder de Chepang gemeenschap, welke één van de oudste stammen van Nepal is, 
sommige mensen wonen nog in grotten. De pastors die zelf tot de Chepang gemeenschap 

behoren, werken onder hun eigen bevolking. 80% van de 
Chepang gemeenschap is Christen, en ze zijn altijd 
onderweg om meer mensen te bereiken met het evangelie.  

Vanaf mei en oktober '21 werken we samen met twee 

nieuwe pastors, Ps. Kamal Chepang en pastor Anos Praja 

beide voorgangers wonen in de bergen van Manahari. We 

sponsoren Ps. Kamal in zijn evangelisatiewerk en geven 

elke maand aan vier weduwvrouwen vijf kg. rijst p.p.           

Ps. Anos is getrouwd, ze hebben samen vijf 

kinderen, ze zorgen ook voor acht weeskinderen. 

Naast zijn werk als pastor heeft hij een betaalde 

baan, hij verplaatst stenen. Hij krijgt niet altijd 

betaald en dat zijn moeilijke tijden. Als hij niet 

genoeg geld heeft voor eten krijgt hij hulp van de 

andere pastors. Zo helpen ze elkaar. De stichting 

ondersteund hem in zijn evangelisatiewerk. 

Vrouw met rijst en bijbel                    Ps. Mithun, uitdelen van dekens aan de weduwen 

Zondagschool van ps. Meshak -rechts op de foto- 
Ps. Sudip, buiten doopdienst 

Ps. Kamal en vrouw.    Ps. Kamal geeft rijst aan de weduwvrouwen 

Ps. Anos bid voor een man.     Ontvangen van rijst                      Rijst etend meisje 



Nieuwe kerk in aanbouw in Dhading Nepal                                                                                                            

 

In deze moeilijke tijd van pandemie zien we de kerk van God groeien met nieuwbouw van een nieuwe kerk. Onze 

voorganger Mithun Praja uit Manahari heeft door dit bergachtige gebied gereisd en bouwt nu hier een nieuwe 

kerk met de hulp van de kerkleden van dit gebied. Op dit moment houden ze een openlucht kerkdienst zoals u 

kunt zien op de foto, rechtsboven. Het eindresultaat nemen we mee in onze volgende nieuwsbrief. 

Er wordt hard gewerkt aan onze nieuwe website, we 

hopen deze in het eerste kwartaal van 2022 aan u te 

kunnen presenteren.   

Midden Nepal  

Vervolgens willen we 

onze lezers meenemen 

naar Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. 

In dit gebied sponsort de Stichting twee 

pastors en drie Evangelisatie werkers.  

Eén van de evangelisatie werkers is Shova Maharaja ze kwam tot geloof 

na het horen van het evangelie en werd christen ze is begonnen met het 

delen van het evangelie onder de moslims. Door de kracht van de Heilige 

Geest leerde ze lezen en schrijven in het Urdu, dit is de lokale taal onder 

de moslims. We steunen haar bediening en sponsoren vijf weduwvrouwen met vijf kg. rijst elke maand.  

Op dit moment is het voor mevrouw Goma en haar team moeilijk om 

door Nepal te reizen, vanwege de Lockdown. Ze proberen altijd 

mensen te bezoeken die een bezoek of een gebed nodig hebben.  

Het laatste bezoek was aan een geestenzieke vrouw. Ook hebben ze 

rijst gebracht aan de vier weduwvrouwen en medicijnen voor een 

zieke vrouw.    

 

 

Broeder Bhola heeft in 2021 negenenzestig keer 

een gevangenis in Nepal bezocht om het evangelie 

met de gevangenen te delen. Ook heeft hij de 

kinderen van de veroordeelden cadeaus gegeven. 

De Stichting ondersteunt zijn werk en geeft zijn 

gezin iedere maand vijftien kilo rijst. 

 

 

 

Vrouwen helpen mee bij de bouw van de nieuwe kerk door het verplaatsen van stenen.     Open lucht dienst op de nieuwe kerk grond     

Links - Shova Maharaja 

Mevr. Goma brengt medicijnen en rijst voor de 
weduwen 

Br. Bhola bezoekt de gevangenen 



Sinds mei '21 geven we steun aan ps. Basudev 

Bastola, hij begon zijn bediening met 

huisbijeenkomsten en nu huurt hij een 

kerkgebouw. Naast zijn werk als predikant 

werkte hij om zijn gezin te onderhouden. 

Twee maand geleden verloor hij zijn baan, 

i.v.m. de corona tijd. 

Op dit moment hebben ze gebed nodig hij en zijn vrouw zijn ziek; ze weten niet of het de 

griep of covid is. Als Stichting sponsoren wij een weduwe en een echtpaar door rijst te 

geven; de man ondergaat dialyse en de vrouw lijdt aan een hartprobleem. 

Ps. Amit is vorig jaar begonnen met de start van "The Kingdom Prayer Center" en hoopt 

het komende jaar te kunnen 

starten met een school en 

counselingcentrum. Daarnaast hoopt hij een 

weduwen en weeshuis te kunnen realiseren en een 

vaardigheidstraining centrum voor mannen en 

vrouwen. De stichting steunt zijn werk en sponsort 

zes weduwen met vijf kilo rijst p.p. iedere maand. 

Oost-Nepal 

 

Ps. Kesher Bahadur Shrestha woont in de plaats Jhapa in het oosten 

van Nepal. Hij reist vaak met een groep vrijwilligers door de dorpen 

om te bidden voor de zieken, brengt kleding waar nodig en geeft rijst 

aan de weduwen. 

De stichting ondersteunt de pastor in zijn werk en geeft aan zes 

weduwevrouwen maandelijks vijf kg. rijst p.p. Het afgelopen jaar 

kwamen mensen tot geloof en zijn ze gedoopt. 

 

Doop bijeenkomst in de kerk, - ps. Amit hier rechts            Eén v.d. weduwvrouwen 

 Ps. Basudev met zijn vrouw 

en zoon 

Man ondergaat dialyse.            Vrouw is hartpatiënt 

Weduwvrouw met zoontje 

 

Kinderen passen nieuwe kleding 

Bidden voor een zieke man 

Zes weduwvrouwen met rijst 

Ps. Kesher links - Doopdienst in de openlucht 



Sinds mei '21 werken we samen met Ps. Lalsing Khati. Hij woont 

en werkt in de plaats genaamd Jhapa. Hij is huispredikant, op 

dit moment zijn ze bezig met het bouwen van een kerkje.  

De familie geeft een onderkomen aan twee weduwvrouwen de 

stichting sponsort hen met vijf kg. rijst per maand. We geven 

ondersteuning en support aan de pastor.  

 

Br. Tej Kumar Baraili, is 

ouderling en werkt als 

Tuk-Tuk chauffeur. Hij 

praat graag met de 

mensen over het geloof en dit doet hij onder de christenen en hindoe bevolking.  Verder 

helpt hij graag anderen. We werken met hem samen en sponsoren vijf weduwvrouwen 

met vijf kg. rijst elke maand  

West Nepal 

Ps. Dinesh Kumar Sarki woont in het noordwesten van Nepal in de plaats Dhamena Bajhang. We ondersteunen 

zijn werk en geven rijst aan een blinde vrouw, weduwe en een gehandicapte man en wanneer het nodig is kleding 

en zeep aan een blinde man. Tijdens het moessonseizoen vonden er veel aardverschuivingen plaats en de pastoor 

deelde dekens uit aan de getroffen mensen, zoals te zien is op de foto's. 

 

Verder heeft hij met vrijwilligers een school bezocht  en heeft hij voorlichting gegeven hoe je, je kunt beschermen 

in corona tijd.  Hij heeft mondmaskers en handgel uitgedeeld.Ook kregen de kinderen spellen zoals; een Ludo 

speelbord en een schaakspel.  Verder hebben ze een dorp  bezocht, waar een boze geest bezit van een vrouw 

genomen had,  hier hebben ze voor gebeden en voelde ze zich nadien bevrijd. 

 

Ps. Lalsing Khati geeft twee weduwvrouwen rijst 

Br. Tej Baraili 

Schoolkinderen krijgen voorlichting hoe te beschermen 
in corona tijd 

Kinderen krijgen spelletjes aangeboden – Ps. Dinesh rechts Bidden voor een zieke 
vrouw 

 

 

Ps. Dinesh links - Uitdelen van dekens 
Weduwvrouw met rijst,       Ps. Dinesh met blinde vrouw,           Gehandicapte man                              



Links – Ps. Ganesh – in gesprek met de hoofdmannen van de Raute bevolking                                  

Midden west, Ps. Ganesh Bayalkoti woont in de plaats Surketh, hij werkt onder het Raute bevolking van Nepal. 
Deze mensen leven het gehele jaar in het bos. Ze zijn geen hindoe, ze geloven in hun eigen goden. Ps. Ganesh is 
in gesprek met het stamhoofd en deelt met hen het evangelie en leest voor uit de bijbel. We geven support aan 
de pastor en sponsoren vijf weduwen van de Raute stam door het geven van rijst. 

Zuid-Nepal,                                                         

Pastor Surya Lal 

Praja, woont in de 

plaats Chitwan, in 

het zuiden van 

Nepal.  

Sinds april 2021 

werken we 

samen met deze 

pastor en ondersteunen we zijn bediening en sponsoren we 

drie weduwevrouwen en drie weeskinderen met vijf kg rijst p.p. 

iedere maand.  

 

Ps. Jiwan Praja. Sinds april 2021 werken we samen met 

ps. Jiwan. Hij woont in de stad Chitwan, hij heeft hier zijn 

eigen kerk en is vaak onderweg om nieuwe mensen te 

bezoeken en hun te 

vertellen over Gods 

grote liefde. 

In januari 2022 heeft hij de mensen opgezocht die nog in de grotten 

wonen. Ook nam hij kleding mee . Foto’s zijn hieronder bijgevoegd. 

Als stichting ondersteunen we zijn werk en sponsoren we vier 

weduwenvrouwen met vijf kg. rijst p.p. iedere maand. 

 

Vijf weduwvrouwen krijgen rijst - Ps. Ganesh hier rechts. 

Dit zijn de drie weduwvrouwen van Ps. Surya-Lal 

Dit zijn de drie weeskinderen 

Ps. Surya Lal met groene jas samen met zijn familie 

Ps. Jiwan links met vier weduwvrouwen 

Mensen koken eten voor de opening van de grot 

Een man zit voor de grot Ps. Jiwan geeft kleding aan de kinderen. Kinderen krijgen kleding 
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Weduwen rijst project.  In de stad Kolkata in India steunen we tien weduwen met rijst. 

Met uw hulp en steun hebben we in 2021, 600 kg rijst aan deze groep vrouwen kunnen 

geven. Hiervoor onze hartelijke dank. 

 

In de maand december, met Kerst, deelden we cadeautjes uit 

aan veertien ouderen uit het bejaardentehuis. Onder hen 

waren ook vier blinde mannen die voedselpakketten kregen.  

In de straat leeft ook een geestelijk zieke vrouw. We hebben 

haar een deken kunnen gegeven zodat ze zichzelf wat warm 

kan houden in de winter. 

 

Begin 2022 kregen negen mannen uit het bejaardentehuis en één blinde man een cadeau 

pakket hierin zaten een handdoek, zeep, emmer, toilet kop, waterkan en een koffiekop.  

De blinde man die door corona zijn baan was kwijtgeraakt, was erg blij om de cadeaus in 

ontvangst te nemen. Ook de mannen van het bejaardenhuis waren blij, ze willen iedereen 

bedanken die dit voor hen mogelijk hebben gemaakt. 

 

 

Hierboven de tien weduwvrouwen 

Mannen tehuis - rechts staat Maloti Francis.                                                                                                                            Vier blinde mannen 

Een deken voor de 
winter 



Nieuwjaarsdiner 

In de maand januari 2022 vroegen de bewoners van het bejaardenhuis om een nieuwjaar diner. We 

hebben onze veldwerker Maloti Francis gevraagd of zij wilde koken, en dat wilde ze wel.  Ze kookte 

rijst, viscurry, dal en groentecurry. De mannen vonden het heerlijk. Maloti heeft dit eten ook naar de 

vrouw in de straat gebracht zoals u kunt zien op de foto. 

 

Toekomstplannen 

We zijn erg blij dat ons werk in India toeneemt. We hebben iemand gevonden die het 

weduwen rijstproject wil overnemen. Dhr. Arun Kumar Gupta draagt vanaf februari ’22 de 

verantwoordelijkheid over het uitdelen van de rijst aan de weduwvrouwen. 

Graag laten we weten dat onze veldwerker Maloti 

Francis de vrouwen in het bejaardentehuis gaat 

bezoeken, en gaat kijken wat daar nodig is.  Ook 

heeft ze een start gemaakt - een nieuw project - onder de gehandicapte 

medemens op straat. 

Ons verlangen is om voor de mensen in de straat te koken. Te starten 

voor minimaal dertig personen, hierbij hebben wij uw hulp nodig. Spreekt 

dit nieuwe project u aan dan kunt u uw gift overmaken voor het kook straatproject Kolkata. 

Het weduwen rijstproject is een groot succes. We hebben in 2021, 2.985 kilo rijst in Nepal mogen geven en 600 

kilo in India. Dat maakt het totaal op 3.585 kilo rijst. 

Wij willen iedereen die ons op welke manier geholpen heeft om dit alles te kunnen waarmaken, van harte 

bedanken. 

 

 

Team Global Care Foundation 
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Maloti Francis vraagt een zegen over het eten 
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