Mattheus 25:35-40
Beste lezer, voor u ligt de nieuwsbrief van maart 2021. Wij zijn blij u te kunnen informeren dat ons
werk niet belemmerd werd door het corona-virus maar dat we juist meer projecten hebben kunnen
beginnen in Nepal. In deze brief leest u er meer over.
In het begin van de virus uitbraak, waren we best wel teleurgesteld en
vroegen ons af hoe wij in deze tijd ons werk handen en voeten moesten
geven. We hebben de pastors geadviseerd om de samenkomsten van kerk
en zondagscholen te sluiten dit om de verspreiding van het virus te
voorkomen. Tot onze verbazing gingen de samenkomsten voor het grootste deel gewoon door omdat
ze zich op zeer hoge en afgelegen plaatsen in de bergen bevonden waar het virus tot nu toe bijna niet
aanwezig is. Het blijkt dat het infectiepercentage meer in de laag gelegen
dorpen en steden ligt. De moeilijke klim in de bergen naar de afgelegen
dorpen heeft veel mensen ook ontmoedigd waardoor de infectie erg laag
bleef.
Veel gezinnen zijn in deze tijd werkloos en dakloos geworden en er heerst honger. We hebben mensen
kunnen voorzien van eten, medicijnen en waar nodig voorzien van kleding.
Nepal: Hieronder volgen de activiteiten van 2020/2021
Ons werk start vanuit de middelste
provincie van Nepal, dicht bij de
hoofdstad Kathmandu, plaats genaamd
Patan. Onze contactpersoon is pastor
Amit die freelance predikant is in verschillende kerken. Onze samenwerking met deze
pastor wordt ondersteund voor zijn evangelisatiewerk en het ondersteunen van zes
weduwvrouwen welke de stichting iedere maand ondersteunt met 5 kilo rijst p.p. Het is
voor deze vrouwen vooral in deze moeilijke tijd een geruststelling dat ze iedere maand
wat extra te eten krijgen.
In de omgeving van Patan woont ook broeder Bhola. Hij bezoekt de
gevangenissen in zijn gebied, om te evangeliseren, zijn vrouw
ondersteunt zijn werk en gaat vaak met hem mee. Hij evangeliseert
onder de mannen en zijn vrouw onder de vrouwelijke gevangenen. De
stichting ondersteund hun werk en voorziet hen iedere maand van
vijftien kilo rijst.
Eind februari ’20 zijn we in contact gekomen
met pastor Basu Dev Bastola uit Kathmandu. De
naam van zijn kerk is “Mahan Prem Kerk”. Het is
een jonge kerk en bestaat uit tien tot twaalf
leden en twee tot drie zondagsschoolkinderen. Hij is onlangs begonnen met zijn bediening en zijn kerk
groeit van dag tot dag. Hij werkt onder de stammen van Nepal zoals Tamang, Newar, Dalit, Bawan en
Chettre. We hebben besloten om hem te ondersteunen in zijn bediening en met de zondagsschool.

De samenwerking met mevrouw Goma Goutam is vanaf December 2019. Zij is ex Hindoe en
evangeliseert onder de Hindoe bevolking. De laatste vijf maanden wordt ze vergezeld door
drie medechristenen welke haar bediening ondersteunen. Als bestuur hebben besloten
om het team van Goma Didi te voorzien van Christelijke tracks en voor versnaperingen
onderweg. Als team bezoeken ze regelmatig de
zieken in het ziekenhuis. Voordat ze gaan,
vasten ze veertien tot veertig dagen. Ze bidden voor wie het
wil en voor de kankerpatiënten. God heeft hun gebeden
verhoord door sommige kankerpatiënten te
genezen en ze doet nu gebedsverzoeken voor iedereen. Op dit moment steunt de stichting
vier weduwvrouwen met vijf kilo rijst p.p. per maand. Onder deze vrouwen is een exsekswerker die op haar oude dag op straat probeert te overleven. Goma Didi zorgt verder
voor een oude vrouw die in het ziekenhuis was overleden, maar later nog bleek te leven.
Deze vrouw lijdt aan ademhalingsproblemen en heeft medicijnen nodig. Wij hebben
toegezegd deze voor haar te kopen en kleding voor haar aan te schaffen.
Ons volgende contact waar we mee in contact zijn is pastor Ishwar
Shrestha uit Bhaktapur. Hij heeft de roeping en het
verlangen om de stammen in de onbereikbare en
afgelegen gebieden in Nepal te bezoeken. Pastor
Ishwar onderwijst anderen, geeft discipelschap
training, evangeliseert en runt een weeshuis. Als stichting willen wij hem graag ondersteunen in zijn
evangelisatiewerk en zorg dragen voor de kinderen in het weeshuis.
Vanaf Februari 2019 werken we samen met pastor Mithun Praja uit Manahari. Hij werkt onder de
Chepang bevolking welke in de afgelegen
gebieden in de bergen en in grotten wonen.
Pastor Mithun behoord zelf ook tot de
Chepang stam, maar woont nu met zijn
vrouw en kinderen in het dorp beneden.
Samen met nog drie andere Chepang-voorgangers en
een ouderling werkt hij in verschillende gebieden.
Pastor Mithun werkt samen met de andere voorgangers
om het Evangelie te verspreiden onder de Hindoe
Chepang mensen in de bergen. Hij bezoekt en ondersteunt regelmatig andere
voorgangers zoals pastor Meshak, pastor Abhishek, pastoor Sudip en
ouderling Subalal Tamang in hun evangelisatie werk, zondagsschool en op dit
moment delen ze rijst uit aan de mensen die hongerlijden wat een gevolg is
van de corona-virus Lock down. Wij steunen het evangelisatie werk en voorzien de weduwvrouwen
van rijst.
Vanaf Februari 2020 werkt de stichting samen met broeder Kabiraj hij woont in het district Surketh.
Kabiraj werkt onder de Dalit gemeenschap en zorgt verder voor zes
weeskinderen. De Dalits worden gezien als de laagste bevolking onder
de Nepalezen en worden vaak de onaanraakbaren genoemd. De
stichting heeft tijdens de Lock-down hulp geboden door het geven van
rijst welke uitgedeeld werd aan de mensen die geen werk en inkomsten
meer hadden. Sinds kort heeft Kabiraj samen met zijn gemeente leden een kerkje gebouwd van
bamboe, de stichting heeft voor zijn kerkje twee ventilators aangeschaft.

Ons volgende contact is pastor Ganesh Bayalkoti uit Surketh Nepal. Pastor Ganesh werkt onder de
Raute bevolking, deze mensen wonen in het bos in tenten ze komen zelden in contact met de mensen
uit steden en dorpen. Ze worden geboren in het bos en sterven in het
bos en ze hebben hun eigen religie.
Pastor Ganesh werkt onder deze mensen
door het verspreiden van het evangelie
onder de leiders. Eens per maand bezoekt hij de Raute gemeenschap,
hij praat met hen bidt en leest voor uit de bijbel. Hij praat met hen over
hygiëne, zoals handen wassen, tandenpoetsen enz. Met de kinderen
gaat hij voetballen en leert hun lezen en
schrijven. Hij heeft altijd een luisterend oor voor
hen en probeert hen te helpen als er problemen zijn. Verder runt hij samen
met zijn vrouw een weeshuis van tien kinderen. Als stichting willen we hem
ondersteunen door het geven van christelijke tracks en rijst voor de kinderen.
We zijn ook in contact met pastor Jiwan Praja, uit de omgeving van Chitwan. De naam van zijn kerk is
Narendra Ghat Gospel Church. Met dertig tot veertig
kerkleden. Hij werkt onder verschillende Nepalese
stammen zoals: Chepang, Tamang, Newar, Bika, Paija
en Maja. Op dit moment lijdt hij aan tonsillitis en
heeft gebeden nodig voor zijn genezing. We willen
hem graag helpen in zijn evangelisatiewerk en het weduwen rijstproject.
In deze moeilijke tijd waar veel kerken gesloten blijven i.v.m. covid-19 hebben we
in het Oosten van Nepal in de plaats Jhapa, twee projecten kunnen opstarten. Het
eerste project is van pastor Kesher van Buddhasanti ghau Palika Jhapa. Pastor
Kesher werkt onder één van de laagste kasten van Nepal. Deze mensen worden
sociaal gediscrimineerd door andere hogere
kaste ’s in Nepal. Ze staan bekend als de
onaanraakbaren en staan altijd aan de
onderkant van de samenleving. In deze
gemeenschap zijn er verschillende stammen zoals: Dalit, Sarkir, Dhamai, Kami en Bisakarma. Er zijn ook
andere hogere klasse mensen zoals: Rais, Limbu en Sunwar die
samenleven. De stichting sponsort zes weduwvrouwen in het geven van
vijf kilo rijst p.p. per maand. Onlangs werd pastor Kesher in ernstige
toestand opgenomen in het ziekenhuis, dit i.v.m. zijn diabetes. Als
stichting hebben we hem financieel kunnen ondersteunen in de zorgkosten en gelukkig gaat het naar
omstandigheden goed met hem.
De tweede persoon is ouderling Tej Barailli, we hebben hem leren kennen in
een voor hem heftige periode. Het was in de periode van de moesson en het
had zo hard geregend dat zijn huis door de
modderstroom mee naar beneden werd
gegleden. Gelukkig werden hij en zijn familie
gered, maar zijn neef die bij hen inwoonde, werd levend begraven. Hij
heeft een periode in het kerkje mogen wonen en de stichting heeft hem
financieel bij kunnen staan. Tej Barailli evangeliseert onder de hindoes en zijn familieleden, dit doet hij
in verschillende dorpen. Wij steunen zijn werk en geven rijst aan vier weduwvrouwen die elke maand
vijf kg rijst p.p. ontvangen.

Ook in het westen van Nepal hebben we een project kunnen starten en
wel in de plaats Bajhang-Chainpur. Onze contactpersoon is pastoor
Dinesh, hij evangeliseert onder de hindoes en christenen. Hij wordt
gesteund door een ouderling van de kerk die met hem mee de bergen in
gaat om te evangeliseren. De stichting geeft maandelijks vijf kilo rijst
aan een man die verlamd is en een weduwvrouw. En voorziet een
blinde man van kleding en zeep. Onlangs struikelde de
drie jarige zoon van de pastor zich over het gasstel met
eten waardoor hij zijn bovenbeen verbrandde een maand later brak hij zijn arm. De
stichting heeft een financiële bijdrage gegeven voor de onkosten van het ziekenhuis.
De stichting heeft rondom Kerst ’20 al de weduwvrouwen vijf kilo rijst extra gegeven plus wat geld om
iets extra’s te kopen. De voorgangers kregen met Kerst een ondersteuning voor zichzelf en hun gezin.
India: Hieronder volgen de activiteiten van 2020/2021
In het oosten van India in de stad Kolkata heeft de stichting het weduwenproject.
I.v.m. de Lock-down en de strenge boetes i.v.m. samenscholing hebben we al onze
zondagsschoolprogramma’s moeten stoppen, maar het weduwen rijst project kon
gewoon doorgaan. Voorheen kwamen de tien vrouwen als groep bij elkaar dan
hadden ze even tijd voor elkaar. Praten over hun problemen, het samen zingen en lezen uit de bijbel.

Nu komen de vrouwen alleen om hun maandelijkse vijf kilo rijst te halen. In de maand december rond
kerst hebben we de vrouwen vijf kilo rijst extra gegeven en wat geld. Ze waren erg dankbaar en blij en
bedanken iedereen die dit voor hen mogelijk heeft gemaakt.
In de maand december deelden we kerst cadeaus uit aan de elf oudere mannen die in
een bejaarden te huis wonen. Ze waren blij
met de cadeaus en traktaties.
De vier blinde mannen kregen Biryani met rijst en een klein geldbedrag.
De vier werknemers van het bejaardentehuis zijn we ook niet vergeten en kregen
ook hun kerstcadeau mee.
Als stichting willen we al onze sponsors van harte bedanken voor hun
hulp en inzet zodat wij als stichting hulp kunnen bieden aan de
allerarmste medemens in Nepal en India.
Wij hebben door deze ervaring geleerd dat hoe ongunstig de situatie ook lijkt dat Gods werk op geen
enkele manier wordt belemmerd. Dit is het wonder van de zegeningen van God in ons werk.
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