GOOD NEWS FRIEND MINISTRIES

India en Nepal 2017
Bijgaand het verslag van de reis die Arent Jongman in maart en april 2017 heeft gemaakt om de
pastors te bemoedigen en de projecten van Good News Friend Ministries in India en Nepal te
bezoeken. Arent maakt deze reis samen met pastor Peter Prakasam uit India.
NOORD-INDIA, HARYANA
De reis begint en eindigt in Bangalore en duurt vijf weken. In de eerste week zullen de projecten
in Noord-India worden bezocht: De bijbelschool in Hisar en een aantal pastors, voormalige de
studenten van de bijbelschool. Na een tussenstop in Bangalore, waar Arent en Peter hartelijk worden
ontvangen door Ashley en Sheba, de dochter van Sister Margaret. In de taxi wordt pastor Peter
gebeld dat er in een dorpje in Tamil Nadu problemen zijn. De christenen uit het dorpje zijn van de
laagste klasse en gevraagd om te offeren in een
Hindoe tempel. Zij hebben dat geweigerd omdat
zij Christen zijn. Daarop zijn ze uit het dorp
gejaagd en hebben al hun bezittingen achter
moeten laten. Vijf families zijn gevlucht, de
politie doet niets, ze hebben zelfs borg moeten
betalen om niet gevangen genomen te
worden. Ze hebben geen eten en drinken, geen
dak boven het hoofd. Voor
rupees €
per gezin kunnen we ze een maand helpen.
Taxi naar Hisar
In Delhi wachten pastor Dewa en zijn vrouw
Merlin op Arent en Peter. Zij waren in Delhi
vanwege de begrafenis van de moeder van
pastor Devan. Devan had een taxi uit Hisar laten
komen, omdat dat veel goedkoper is dan een
taxi uit Delhi. Om het dure parkeergeld uit te
besparen was de taxi rond gaan rijden en kon
niet meer in de buurt van het vliegveld komen,
omdat het waanzinnig druk was. Uiteindelijk
hebben ze de taxi opgezocht en ergens, midden
op een drukke straat werden de koffers door de
chauffeur op het gemak ingeladen, en omdat het
niet netjes paste, weer uitgeladen en opnieuw
ingeladen. Al met al duurde dat een kwartier en om het gezelschap heen was iedereen druk aan het
toeteren en gebaren dat ze op moesten schieten. Welkom in India.
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Hisar
Hoewel om uur s a hts pas aa geko e i de ij els hool i Hisar i de deelstaat Haryana is er
weinig tijd om uit te rusten. De komende dagen staan in het teken van bezoeken aan een aantal exstudenten van de Bijbelschool in Hisar die inmiddels hun eigen gemeente hebben. Aan de
voorgangers is gevraagd om een grote bijeenkomst te organiseren en daar zoveel mogelijk
mensen uit de omgeving voor uit te nodigen. Gelovigen en ongelovigen. Dankzij uw gulle giften kan
Good News Friend Nederland bijdragen aan de kosten.
Mandala en een koelkast
Woensdag gaan Peter, Dewa en Arent om 9 uur alweer op weg. Ze gaan voor
de dienst naar Mandala, een dorpje vlak bij de grens met Pakistan. Het was een fijne dienst, veel
mensen met veel gebed en genezing. Terug in Hisar hebben Arent, Peter en Devan van het extra geld
voor Hisar een koelkast gekocht, deze stond hoog op de lijst met noodzakelijke spullen. Het is nu al
meer dan 30 graden, hoog zomer is het nog een stuk warmer en bij die temperatuur blijft maar
weinig goed. Verder zijn bijbels en een key board besteld.

Nakta en de Bijbel in dialect
Ook donderdag gaan Peter, Dewa en Arent vroeg op pad. Deze keer naar Nakta, een klein dorpje vlak
bij Fatehabad. In dit kerkje zijn 20-25 gelovigen. Voor deze bijzondere dienst heeft de voorganger het
hele dorp uitgenodigd. Er zijn ongeveer 150 mensen gekomen, voor het merendeel vrouwen. Omdat
de voorganger veel mensen verwachte heeft hij een tent en geluidsinstallatie gehuurd. Die dag
zijn 41 mensen tot geloof gekomen. Tijdens de dienst is er gebeden voor genezing. Na de dienst is er
voor iedereen een warme maaltijd. Het eten heeft de voorganger, heel bijzonder, op rekening
kunnen kopen. Terug in Hisar kwam een oud-student de Bijbel vertaald in Haryani brengen. Haryani
is het plaatselijke dialect, wat wordt op de scholen in Haryana wordt onderwezen. Nu kunnen de
mensen ook de Bijbel lezen.
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Karnal, wel grond voor een kerkje maar veel te weinig gelovigen

Ook voor de dienst van vandaag, vrijdag 24 maart gaan Peter, Dewa en Arent vroeg op pad. Deze
keer op weg naar Karnal, Haryana.
Karnal ligt vlak bij Madlauda. De bijeenkomst is in een klein dorpje, in een ruimte van 5 bij 5 meter.
Er zijn slechts een handjevol volwassenen en wel veel kinderen. De gelovigen zijn heel arm. De
mensen in dit gebied willen weinig met het christendom van doen hebben. Over de voorganger
hebben we al eerder geschreven, hij is 2 jaar geleden mishandeld door plaatsgenoten. Prijs de Heer
dat hij deze voorganger zoveel moed en doorzettingsvermogen heeft gegeven.
Hij heeft inmiddels ook een stuk grond geregeld en wil dat graag op naam van de IPA zetten, om daar
een kerkje te bouwen. Hoewel de ruimte waar de mensen nu samenkomen klein is, heeft de ervaring
geleerd dat er tenminste 50 gelovigen moeten zijn, om de lasten van een kerkje te kunnen dragen.
Het is een goede voorganger, maar hij heeft hulp nodig. Veel hulp. Bid u met ons mee?

En verder onderweg
Onderweg zagen Peter, Dewa en Arent deze bijzondere bouwwerken. Vrouwen zijn bezig met
het opstapelen van mest om te drogen. Als de mest gedroogd is, wordt het gebruikt als brandstof.
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Are t as op eg aar de rou e o foto s te
maken toen plots uit het niets drie mannen
k a e . Peter roeg Are t gee foto s te ake
zonder toestemming. De vrouwen zijn van hoge
kaste e als er to h zo der toeste
i g foto s
gemaakt worden, zouden deze mannen wel eens
boos kunnen worden en in India zitten de handen
behoorlijk los. Dat had de voorganger eerder ook
al ervaren.
Dewa vroeg toestemming en daarna mochten er
foto s orde ge aakt.

Bijeenkomst met de pastors die een kerkje hebben in Noord India
Zaterdag 25 maart is Arent om 7.00 opgestaan voor de bijeenkomst van die dag. De koelkast is
ingezegend en iedereen heeft gebeden dat de koelkast lang meegaat. Met deze temperatuur (34
graden) is een koelkast geen overbodige luxe.
Na het ontbijt druppelden de eerste pastors, allemaal oud studenten van de bijbelschool binnen.
Meteen beginnen ze met het maken van
muziek. Het keyboard dat door GNFM is
geschonken is een grote verrassing. Voor deze
pastors is muziek maken bijna nog belangrijker
dan het houden van een preek. Net als in
Nepal. De dienst zou om 11.00 uur beginnen,
maar het is al na twaalven als iedereen de
kerkzaal binnen gaan. Veel pastors moesten
van ver komen. Ook de pastors die Peter,
Dewa en Arent eerder die week hebben
bezocht zijn vandaag gekomen. Het is een
warme ontmoeting, er is veel vriendschap en
verbondenheid tussen de pastors.
Leren van elkaar
Zelf mag Arent vertellen over hoe hij tot geloof is gekomen. Ook verteld hij de pastors wat goed
leiders hap is, ede a aa leidi g a de ezoeke a deze eek. Are t heeft de pastor waar ze
donderdags waren geweest aangemoedigd om zijn verhaal te vertellen aan de andere pastors.
Na enige aarzeling vertelde de pastor het volgende: Het dorpje waar de kerk staat is heel vijandig
tegenover het christendom. Maar omdat Peter en Arent zouden komen en aan hem gevraagd was
een grote bijeenkomst te organiseren, heeft hij gevast en gebeden dat hij de IPA en GNFM kon laten
zien dat hij een goede pastor is. Daarom heeft hij een luidspreker gehuurd en deze bovenop zijn
kerkje gezet, zodat het hele dorp de preek zou horen. Hij heeft alle mensen uit het dorp uitgenodigd,
daar a zij zo
e se geko e . E niet alleen zijn ruim 40 mensen tot geloof gekomen, ook
zijn een aantal mensen genezen en hebben de volgende dag 27 mensen gevraagd om gedoopt te
mogen worden. Omdat de pastor geen geld had heeft hij de maaltijd op de pof besteld. Wat een
geloof! Door één van de vrienden van GNFM is de maaltijd voor 150 mensen gesponsord. De kracht
van het verhaal van deze pastor heeft ook de andere pastors opgebouwd en vertrouwen gegeven.
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Daarna heeft Peter het woord genomen. Voor deze pastors is het bezoek van Peter en Arent een hele
bemoediging. Die hebben ze hard nodig. Na de lunch wordt de grote stapel Bijbels uitgedeeld en
krijgen alle pastors als bemoedig 1000 roepies.
Gevaarlijk gebied
Toen Peter en Arent gisteren terugkwamen in de bijbelschool, vertelde Dewa en zijn vrouw dat
Karnal in een gevaarlijk gebied lag en dat ze blij waren dat ze terug waren. Vanmorgen vertelde Peter
hetzelfde en hoewel hij weet dat Arent voorbereid is dat er iets kan gebeuren deze reis,
beschadigd het ook de IPA als er iets gebeurt. Mensen zullen de IPA dan scherp veroordelen en de
autoriteiten kunnen de buitenlandse hulp schrappen. We danken de Heer dat dit deel van de reis
goed is verlopen.
Pomp en Jabas
Ook op zondag 26 maart zijn Arent en Peter vroeg opgestaan, niet omdat ze dat wilden maar omdat
om half 7 in de ochtend de pomp wordt aangezet. Naast hun slaapkamer is een kleine
machineruimte waar een pomp het water uit de grond oppompt naar het dak, waar het in een grote
tank komt. Deze pomp maakt een vreselijke herrie als hij wordt aangezet. Een oorverdovend lawaai.
De dienst begint om 10.00 uur en duurt tot ruim 14.00 uur. De ruim 90
aanwezigen zijn studenten en mensen uit de omgeving. In de dienst
werden Peter, Arent en de vertaler van de Bijbelboeken geëerd en
is voor ze gebeden. Ook heeft Arent een kindje mogen opdragen.
Dan wordt voor het kind gebeden en hij krijgt zijn naam. Het kindje
heet Jabas.
Na de dienst is er voor iedereen warm eten. Brianni met schaap en gravie (jus), salade, aardappels
masala en kip. Voor de mensen in dit deel van India is dit een rijke maaltijd, die ze zelden krijgen. Het
is goed dat we vanuit GNFM ook hier aandacht voor hebben.
Geslagen en weggejaagd
De intolerante houding tegen christenen die zich al jaren voordoet in de Noordelijke delen van India
komen nu ook steeds vaker voor in Zuid India. Het dorpje waar een aantal christenen zijn weggejaagd
in het begin van de reis van Peter en Arent ligt in Tamil Nadu.
Al meer dan 40 jaar betalen de gelovigen uit dit dorp niet mee aan het lokale hindoefestival Masi
Maham. De hindoegemeenschap heeft dit altijd gerespecteerd en nooit een punt van gemaakt. Maar
dit jaar kwamen er een aantal mannen aan de deur en eisten dat de christenen mee zouden betalen
aan het feest. De mensen weigerden dat en vroegen zich oprecht af waarom ze nu wel zouden
betalen, terwijl ze dat al die jaren niet gedaan hadden. Het is immers niet het feest van de
christenen. Toen ze zagen dat geen van de gelovigen wilden betalen voor het feest van een
hindoegod, werden deze mensen geslagen, een van de hutten in brand gestoken en werden ze met
de dood bedreigt. Om hun kinderen en gewonden te beschermen moesten de christen zich wel
verdedigen. Daarop verdedigden de christelijke mannen zich en liep het volledig uit de hand. Door
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beide partijen werd een klacht werd ingediend.
Zoals gebruikelijk is de politie op de hand van
de lokale panchayat leiders en
worden onschuldige mensen bedreigt met
gevangenisstraf. Deze mensen zijn niet in staat
om geld voor steekpenningen te geven.
Uiteindelijk zijn deze christenen na bemiddeling
door de politierechter vrijgesproken en is er
geen vervolging ingesteld, maar ze kunnen niet
meer terug naar hun geboortedorp. 5 families zijn weggejaagd en wonen nu in een bevriend dorp.
Zonder eten en werk. Dank zij één van de sponsors van GNFM kunnen ze de eerste maand overleven.
Met de Nano naar Delhi
Maandag 27 maart zijn Peter en Arent om 8 uur
met de Nano van één van de studenten
vertrokken naar Delhi. Delhi is een
miljoenenstad en onderweg is van alles te zien.
Heel veel verkeer, veel bedelaars en
transseksuelen, armoede en rijkdom in schril
contrast naast elkaar. Midden in de berm tussen
het inkomende en de uitgaande verkeer liggen
e se te slape . E tusse al die auto s ligt ee
koe te kalven. Na afloop van de rit begrijpt Arent
helemaal waarom de auto niet door de Europese
goedkeuring is gekomen. De auto rijdt niet
harder dan 80 km per uur, heeft nul comfort en
er is geen airco, wat met een temperatuur van 35 graden geen overbodige luxe is.
Met mes en vork, kleding en bedelaars
Nadat ze waren ingecheckt in het hotel hebben Peter en Arent in Delhi een restaurant opgezocht en
voor Indiase begrippen heel duur gegeten. 800 Indiase roepie, a. € euro oor t ee perso e . Heel
India eet met zijn handen, maar voor het eerst sinds een week kon Arent weer eens met mes en vork
eten. Na het eten zijn Arent en Peter met een volledig open blikken taxi naar een winkelcentrum
gereden, om wat T-shirts te kopen. Gedurende de hele reis zullen nog verschillende kledingstukken
verdwijnen. De armoede is groot en voor de meeste mensen is kleding heel duur.
In Delhi zijn ongelofelijk veel bedelaars. Vooral kinderen. Op
een gegeven moment zag Arent een jong meisje met een
kindje op haar arm bedelen. Peter vertelde dat in dit soort
enorme steden door de anonimiteit nog steeds veel meisjes
verkracht worden. Als ze dan een kindje krijgen, worden
ze om schande te voorkomen uit het ouderlijk huis gezet. En
kunnen niet anders dan op straat leven. Deze kinderen,
onaanraakbaren, ofwel Dalits, hebben geen toekomst.
De armoede is verschrikkelijk.
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Een weekje geen vlees
De week dat Peter en Arent in Haryana zijn, heeft de radicale yogi Adityanath, de nieuwe premier
van de naastgelegen deelstaat Uttar Pradesh, waar ook Agra ligt, verboden vlees te eten. En net als
de president is hij fel tegen moslims en christenen. Overtredingen worden zwaar bestraft. Het idee is
dat heel India vegetarisch moet worden. India wordt steeds gevaarlijker voor christenen.

Taj Mahal en waarom een dokter bijbelschoolstudent wordt
Die nacht is de stroom uitgevallen waardoor de
airco het niet doet. Om vijf uur is het al warm in
de kamer. Douchen met koud water en daarna
een stevig ontbijt. Om half zeven komt de
bijbelschoolstudent Peter en Arent halen en om
zeven uur gaan ze op weg naar Agra, naar de Taj
Mahal. De Taj Mahal is één van de zeven nieuwe
wereldwonderen. De grootte, de architectuur,
de symmetrie en het bewerkte marmer is
indrukwekkend om te zien. De commercie is
helaas hetzelfde als bij alle grote
bezienswaardigheden. Verkopers van boekjes,
kettingen en andere rommel, gidsen, bedelaars,
etc.
Wonderbaarlijke getuigenis
De dag eindigt in het huis van de bijbelschoolstudent. De student is eigenlijk kruidendokter en woont
in een appartement op de begane grond met 11 andere personen. De dokter is 51 en voor de tweede
keer getrouwd met een vrouw van 30, die in verwachting is. Zijn eerste vrouw met wie hij twee
kinderen heeft, is overleden. Het 19-jarige nichtje van de nieuwe vrouw van de dokter woont ook in
het huis.
Het nichtje is op haar 4e jaar in het ziekenhuis
overleden. De dokter in het ziekenhuis had al een
overlijdensverklaring ingevuld. De familie van het
meisje is van oorsprong hindoe, maar de moeder
heeft met al haar pijn en verdriet niet tot de
gebruikelijke goden, maar uitsluitend tot Jezus
gebeden. 2 uur lang heeft ze gebeden en
gesmeekt om haar kindje te mogen houden. Door
Gods genade is het meisje weer tot leven
gekomen. Vanaf dat moment is de hele familie
tot geloof gekomen. De vrouw van de
kruidendokter heeft in Delhi een huiskerkje waar
zo
tot gelo ige ko e . Haar man volgt
nu onderwijs op de bijbelschool in Hisar om ook
pastor te worden.
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ZUID-INDIA, TAMIL NADU
Hartelijk ontvangst en gebed in Udumalpet
Na Delhi gaat de reis verder richting Udumalpet met een tussenstop in Kovaipudur, waar Peter
achterblijft. Bij het bezoek aan het weduwenhuis is het achterstallige onderhoud duidelijk zichtbaar.
Sister Joy vertelt en passant ook dat er veranderingen nodig zijn aan het huis door gewijzigde
regelgeving van de overheid. In de namiddag van de 30ste komt Arent aan bij sister Margaret en haar
man Ezra in Udumalpet. Het is een heel hartelijk ontvangst.
Onderwijs voor arme kinderen en een halve waterbron
De school is behoorlijk opgeknapt, vanwege de eisen van de regering. Margaret heeft het financieel
moeilijk, omdat ze maar 160 betalende leerlingen heeft, in plaats van 300. Margaret heeft ook een
aantal schoolkinderen van wie de ouders geen geld hebben om het schoolgeld te betalen. Vanuit
haar christelijke overtuiging wil ze ook aan hen goed onderwijs geven, Engels leren en het christelijk
onderwijs bijbrengen.
De waterbron die jarenlang trouwe dienst heeft bewezen, is van de een op de andere dag kapot. Een
nieuwe bron is al wel aangeboord, maar deze kan helaas nog niet gebruikt worden. Vanuit Amerika is
slechts de helft gesponsord, Margaret ko t og €
tekort o de ro af te ou e . Wilt u idde
voor de andere helft van het geld?
Die avond brengen Margaret en Arent de laatste drie uitnodigingen voor het grote schoolfeest weg.
De eerste is voor de broer van het hoofd (principale) van de school. Daarna op weg naar het huis van
de principale zelf, waar ook haar moeder, dochter en kleinzoon wonen. En als laatste naar het
hospitaal om de dokter persoonlijk uit te nodigen.

Gebed voor een huis en een kindje
Vrijdagochtend vroeg drinkt Arent in de keuken samen met Margaret thee. En verteld haar dat we
a uit GNFM .
INDR €
ijdrage aa het s hoolfeest. Doel a die dag is om meer
betalende leerlingen te krijgen voor het nieuwe schooljaar in mei. Margaret is verschrikkelijk blij met
de gift en ze bedankt de sponsors heel hartelijk. Om half negen gaan Margaret, Ezra en Arent naar
een huis in de buurt om te bidden. De mensen hebben Margaret gevraagd om te bidden voor
het huis en voor de vrouw die graag een baby wil. De man is dierenarts, de vrouw lerares. Ook
hier een hartelijk ontvangst. Er zijn ook mensen van de kerk aanwezig. Ezra neemt de leiding, er
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wordt gezongen en gebeden. Plots vraagt Ezra aan Arent om te bidden voor deze mensen en een
korte boods hap te re ge . Oeps, hat to do? Are t oelt zi h overvallen door de vraag en bid
eerst voor een beetje hulp van de Heer. Vervolgens bid hij voor het huis en voor de gewenste
zwangerschap. Tijdens het bidden voelde Arent de aanwezigheid van de Heer. Zijn gebed wordt
verhoord! Het is een geweldige, gezalfde meeting. De man en de vrouw zijn heel blij en stralen geluk
uit.
Daarna wordt een groot ontbijt geserveerd. De rest van de dag is iedereen druk bezig met de
voorbereiding van de volgende dag.
Een professioneel schoolfeest
Om vijf uur wordt Arent opgehaald, samen met de twee andere gasten. De auto rijdt met een
slakkengangetje een rondje om het blok. Om zo bij de hoofdpoort van de school te eindigen. Daar
staat de drumband klaar. Alle drie de gasten stappen uit en gaan naast elkaar voor de drumband
staan. Twee meisjes hangen de kransen om. De drumband springt op de klap van de grote trom in de
houding. Na een paar roffels geeft de tamboer alle drie de gasten een hand met de woorden
hartelijk elko op de Bethel s hool . De band draait 180 graden en gaat spelen. De gasten lopen
achter de band aan de campus op naar hun plaatsen. Daarna begint de avond. Er zijn heel veel
mensen. Eerst zijn de toespraken, waaronder die van Arent, daarna verschillende uitvoeringen van
dans en muziek en een klein toneelstukje. Het geheel is op video vastgelegd. Na afloop is er een diner
voor alle gasten. Het geheel is spectaculair en voor Indiase begrippen is het een heel professioneel
schoolfeest. We bidden dat het veel nieuwe leerlingen op zal gaan leveren.
Anti-trafficking
Rachel heeft begin dit jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om trafficking, kinderhandel
tegen te gaan. Voor het schoolfeest begint heeft Arent met Rachel over haar ervaringen gesproken.
Het meest aansprekend is het plan om de mensen inzicht te geven in het fenomeen kinderhandel.
Door middel van een groep acteurs en muzikanten wordt de lokale bevolking geïnformeerd over wat
er nu echt gebeurd met de kinderen die zogenaamd een gouden toekomst tegemoet gaan.
Kerkdienst en gebed
Zondag 2 april was er vanaf 9.30 uur een kerkdienst. Zelfs voor Indiase begrippen duurde deze lang,
zo ijf uur o afge roke . Het lijft ee hele happe i g. Voordat Are t et de auto aar
Kovaipudur zou gaan, heeft hij ook gebeden voor Debbie, de jongste dochter van Margaret en haar
man, voor de baby, ze is 6 maanden zwanger en voor haar huwelijk.
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NEPAL
Pokhara – Bikram Singh
Na een spectaculaire vlucht vanuit Coimbatore naar Mombay waar het vliegtuig lange tijd boven de
stad heeft gecirculeerd, zijn Peter en Arent op 3 april laat in de avond in Kathmandu aangekomen.
Dinsdagochtend vliegen ze meteen door met een
propellervliegtuigje naar Pokhara samen met Binod. Een vlucht van
slechts 20 minuten, terwijl het met de auto is het 5,5 uur rijden is. In
de kerk van Bikram Singh, de broer van Binod, is die middag een
die st et zo
e se . Vooral de zangdienst is indrukwekkend.
Onze Nederlandse opwekkingsliederen zijn vertaald in het Nepalees.
Tijdens de dienst gaat het regenen, met een enorm gekletter op het
golfplaten dak.
De dienst wordt afgesloten met een armenmaaltijd. Na de dienst
bezoeken Peter, Binod, Bikram en Arent de varkensboerderij
gebouwd, die buiten de stad is gebouwd. Een man en een vrouw
van de gemeente verzorgen de dieren en hebben zo wat extra
i ko ste . Met de es heide i st, ka Bikra iets extra s oor
de gemeenteleden doen.
Genezingsgebed in Kathmandu – Tik Magar
De volgende dag is het mistig en er is veel vocht in de lucht. Er komen geen vliegtuigen binnen op het
klei e lieg eldje e het duurt tot éé uur s iddags oordat ze et zij drieë ertrekke uit
Pokhara. In Kathmandu aangekomen hebben ze eerst Andrew opgehaald en daarna hebben ze de
kerk van pastor Tik Magar bezocht, waar de mensen al vanaf 10 uur op hen wachten.
Peter en Andrew houden een preek. Een verhaal
uit de Bijbel, op Indiase wijze verteld. Heel
eenvoudig, met veel power en vervuld met de
Heilige Geest. Plotseling loopt Andrew naar een
vrouw, vertelt wat haar problemen zijn en jaagt
deze weg. Hij legt zijn hand op een andere
vrouw en zegt in Jezus naam dat de tumor in
haar buik is genezen. Binod vertelt dat deze
vrouw al heel lang buikklachten heeft. Andrew
moet daarna voor alle mensen in de kerk bidden.
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FarWest, Sher Bahadour Tamang Kanchanpur
Om half zes in de ochtend vertrekken Peter, Andrew, Binod en Arent op 6 april naar Dhangadhi in de
FarWest. Voor de pastors in de FarWest is een dergelijke delegatie heel bijzonder, de meeste tijd
staan ze er immers helemaal alleen voor. De reis in de FarWest begint bij Sher Bahadour Tamang in
Kanchanpur. Met geld van GNFM wordt een kerkje gebouwd en hij heeft ook een kleine
varkensboerderij. Drie jaar geleden is Arent hier ook geweest. De rit ging toen achter op de motor
over kleine paadjes, door rivierbeddingen, dwars door een verlaten landschap. Nu drie jaar later ligt
er een brede zandweg met gaten, hobbels en
stenen waar je met een jeep overheen kan
rijden.
Langs de weg zijn ontzettend veel huisjes en
schuurtjes verrezen. De eindeloze lege velden
zijn veranderd in gecultiveerde stukken land met
akkerbouw en veeteelt. In het huis van de pastor
wachten de mensen al zingend op ons. Het was
erg warm. Peter en Arent hebben gepreekt en
toen is iedereen naar buiten gegaan voor wat
frisse lucht. Andrew heeft na de pauze gepreekt,
met veel genezingen.
Modderkerkje in de jungle
De samenkomst op 7 april is in een modderkerkje in de jungle, gebouwd van stro, poep en modder.
Het kerkje staat op een afgelegen plek, de reis er naartoe is prachtig. Het is dezelfde weg, waar Wim
en Nellie in 2012 met een huifkar met buffels in de modder vast kwamen te zitten. 3 jaar geleden kon
je hier alleen komen met een motor. Nu is er een weg van stenen, zand en grond. Ook hier is langs de
weg veel bedrijvigheid, het land is in cultuur gebracht en hier en daar is er zelfs sprake van een
dorpje. De ontwikkeling gaat snel. Mede door het evangelie, waardoor mensen leren lezen in de
Bijbel en de bouw van kerkjes, waar de mensen samenkomen.
In het modderkerkje zijn een aantal lokale
pastors aanwezig, waaronder pastor Rup Kumar,
pastor Ra ahadur e pastor Sittal e zo
60 gelovigen. Het kerkje ligt midden in de jungle
en het is onbegrijpelijk waar al deze mensen
vandaan komen. De oorspronkelijke gedachte
om een discipel training te geven is veel te hoog
gegrepen voor deze eenvoudige mensen en
hoewel Peter het nog lang probeert, wordt
besloten om een vroege lunch te houden en na
de lunch een power preek door Andrew.
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Wilde kip en watertekort
Het is fantastisch om er te zijn en de mensen zijn ontzettend hartelijk. Deze mensen hebben niets
vaak maar één setje kleding en een door henzelf gebouwde hut van stro, poep en modder. Binnen en
buiten het kerkje was 40 graden. In het lage kerkje van poep hangen twee hard draaiende
e tilatore . E iedere keer als de ha de o hoog gaa i aa iddi g, ij elke halleluja oet je
uitkijken dat je hand niet met de ventilator in aanraking komt. De lunch is geweldig. Op houtvuurtjes
is de rijst gekookt en een soort van kool. De wilde kip is werkelijk een super ervaring. Deze wordt in
de jungle gevangen. Het is stevig, super smaakvol vlees en lekker gekruid. Het water wordt met een
handpomp opgepompt, net zoals vroeger in Nederland. Het water is alleen drinkbaar voor de lokale
bevolking. De power preek met genezing van Andrew en het gebed is wat deze mensen nodig
hebben. Ze nemen het leven zoals het is. Ze werken op het land. Er zijn in dit gebied totaal geen
voorzieningen. Geen dokter, geen winkel, geen
fiets, geen auto, niets.
Na de dienst gaan Peter, Andrew, Binod en Arent
terug naar Dhangadhi. Onderweg stoppen ze bij
een pastor om te bidden voor een meisje van
een jaar of 20 met schizofrenie. Dat God dit
meisje moge helpen. Daarna hebben ze ook nog
voor de andere mensen gebeden. Bij de auto
teruggekomen is één van de banden lek en het
flessenwater is op, uren later kunnen ze
pas nieuw water kopen.
Een blauw kerkje in Sadepani
De volgende dag vertrekt Andrew uren later dan
gedacht naar Kathmandu, omdat het vliegtuig
eerst gerepareerd moet worden. Arent, Peter en
Binod zijn dan al op weg naar Sadepani,
naar Pastor Shedala (Cedar). Ook deze missie
voert diep de jungle in. Het is een reis die je een
aantal jaren geleden nog alleen kon maken met
een motor, nu kan het ook met de jeep, maar
vraag niet hoe. Door rivieren, over onmogelijk
smalle paadjes, over zeer gevaarlijke bruggen,
maar met een paradijselijke schoonheid aan
natuur.
In het door GNFM betaalde kerkje zijn veel mensen. Deze lieve mensen leven van het land. En als de
oogst mislukt, hebben ze niets. Het klimaat werkt niet echt mee, in de zomer is het tussen 35 en 45
graden en het regent erg weinig.
Het kerkje is blauw, erg blauw, zowel van binnen als van buiten. Prachtig gebouwd en netjes
geschilderd, een lust voor het oog. Deze mensen hebben jaren gebeden voor een kerkje, hebben zelf
de grond gekocht en zijn de Heere God dankbaar dat hun gebeden zijn verhoord en dat onbekende
mensen uit een ver land het kerkje hebben geschonken.
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Peter, Arent en Binod hebben voor de mensen
gebeden en het kerkje is opgedragen aan de Heer.
Ook hier wordt prachtig gezongen. Veel mensen
kunnen niet lezen en door de opwekkingsliederen
vertellen ze elkaar over de Bijbel. Deze dag willen
14 mensen zich laten dopen en komen 16 mensen
tot geloof. Na de lunch is er een genezingsdienst
gehouden. Op de terugweg is de varkensboerderij
bezocht. De stallen en de varkens worden goed
verzorgd.
Noodkreet: Wie o wie wil helpen?
Pastor Shedala is in de FarWest de primus inter pares van de pastors en doet veel voor de andere
pastors en hun gemeente. Om zijn werk goed te kunnen doen heeft hij eigenlijk een jeep nodig. Voor
het pastorale werk, maar ook als er iemand ernstig ziek is en naar het ziekenhuis moet. In de Far
West ka je zo der er oer iddel gee ka t op. Auto s zij i Nepal ers hrikkelijk duur. Ik raag u
om hulp, met elkaar kunnen we de benodigde 25 lakh (ongeveer 35.000 euro) bij elkaar krijgen en
deze pastor en de mensen in de FarWest helpen.
Zondagsdienst
Terug in Kathmandu is er een zondagsdienst in een kerk vlakbij de kerk van Binod. Er zijn ongeveer 30
mensen, mannen en vrouwen. Het was goede
bijeenkomst, ook hier zijn de liederen die
worden gezongen waanzinnig mooi. Heel Nepal
zingt!
De mensen in Nepal zijn heel muzikaal, zingen is
een eerste levensbehoefte. Binod heeft door de
leider van het koor onze opwekkingsliederen
laten vertalen. En samen willen ze zorgen dat
heel Nepal deze liederen zingt. Het is ooit
begonnen met een gift vanuit Nederland,
waarbij wij de bladmuziek hebben geschonken.
Amen.
Nieuwe kerk van Binod
Die middag wordt de kerk van Binod opgedragen. Een mooie dienst, de aanwezigheid van de Heer
was voelbaar voor iedereen. De kerk is mooi maar moet nog wel afgemaakt worden. Ook zijn er extra
ruimtes waar de jongens van de Bijbelschool kunnen slapen. De aanbiddingsdienst is geweldig, er
speelt een echte rock band onze opwekkingsliederen. Het is precies de jaren 60. Als het evangelie in
een arm land wordt gebracht dan geeft dat samenhorigheid en liefde en respect voor elkaar,
waardoor de levensstandaard voor deze mensen verbetert.

13

Heel Nepal zingt
De laatste dag, als Arent en Peter terugkomen uit de Himalaya gaan Binod en Arent in Lalitpur
(Kathmandu) naar de repetitie van het koor. Het koor zingt 4 stemmige opwekkingsaanbiddingsliederen, maar ook lokale liederen om de eigen cultuur niet te vergeten. Dit alles is door
een team van mensen onder leiding van de dirigent van het koor vertaalt vanuit het Engels en
Nederlands en opgeschreven in noten.
Vijf jaar geleden is het begonnen met een gebed.
Nu is er een schitterend koor a zo
jo ge
mensen tussen de 16 en 24 jaar, met prachtige
stemmen. Ze zijn 5 jaar begeleid, hebben les
gehad in noten en zang. Ze komen van allerlei
verschillende christelijke kerken in Kathmandu
en omgeving. Binod wil alle christenen in Nepal
verenigen in de zang, maar hij wil ook de muziek
die in kerken gezongen wordt standaardiseren.
Het is een lust voor het oor. Arent wil graag het
koor naar Nederland halen, zodat we allemaal
kunnen genieten van deze muziek.
Op weg naar Jyamdi Kabre

Maandag 10 april, gaan Arent, Peter en Binod de
Himalaya in, naar Jyamdi Kabre. Ze rijden vlak langs de
grens met Tibet. Iedereen is gespannen voor deze reis,
omdat vorig jaar langs dezelfde route het ongeluk met
John-Peter, Peter en Binod is gebeurd. Overigens
gebeuren op die weg bijna dagelijks ongelukken.
Het eerste stuk is wel te doen, dat deel van de weg is
geasfalteerd. In het asfalt zitten enorme gaten zodat je
behoorlijk door elkaar geschut wordt, maar dat is nog
iets ergeleke ij de eg die er na komt. Een weg
kun je het niet eens noemen. Een zandpad vol enorme
gaten en bobbels, geweldige hoogten en vreselijk diepe dalen, zonder vangrail. Een geweldige maar
beangstigende ervaring. Gelukkig dat we kunnen vertrouwen op de Heere God. Arent, Peter en Binod
voelen zich de hele reis beschermd door zijn
aanwezigheid.
De rit duurt ruim 4 uur. Onderweg verdwalen ze. Een
oude man regelt via een soort stemmenroepsysteem
dat er een jongetje van een jaar of 10 naar beneden
komt om de weg te wijzen. Het ventje is totaal niet
onder de indruk van de enorme bewegingen en
schokken van de auto of van het feit dat
verschrikkelijk dicht langs diepe afgronden wordt
gereden over paadjes niet breder zijn dan de auto.
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Medical camp
Het kerkje waar het medical camp wordt gehouden
is na de aardbeving gebouwd met hulp van Wereld
Wijde Zending. Binnen zijn een dokter, een
verpleegkundige, een tafel vol medicijnen en een
verband team. Er komen ongeveer 50 patiënten, die
na de intake netjes op hun beurt wachten. Arent
heeft voor al deze mensen gebeden, daarna zijn ze
in een iets hoger gelegen ruimte van hout en
golfplaten gaan eten. Er was een armenmaaltijd
voor alle mensen uit het dorp.
Soft loans Jyamdi Kabre
JyamdiKabre is ook een van de dorpen waar aan vijf gezinnen een lening is gegeven voor een huisje.
Met de bouw is nog niet begonnen, want de mensen wachten op goedkeuring van de overheid zodat
ze in aanmerking komen voor 2 lakh NPR, om die te kunnen afbetalen op de soft loan. Achteraf
krijgen ze het geld niet (meer). Arent gaat mee naar de plaatsen waar de huisjes komen. De plekken
waar de huisjes gebouwd gaat worden zijn al geëgaliseerd, hier en daar ligt hout voor de bouw en
wat brokken rots, waarmee straks gemetseld wordt.
Bij hout om te timmeren denken wij aan mooi
geschaafde balken en planken. In de Himalaya
zijn het ruwe boomstammen die er uitzien alsof
ze er al een poosje liggen.
Een paar kippen en een geit, verder niets
De families willen dat Arent voor hen bidt, nu en
straks als de huizen klaar zijn. Dankzij de soft
loans krijgen 24 mensen een dak boven hun
hoofd. Nu hebben ze niets. Er lopen een paar
kippen en een geit. De materialen zijn
onbetaalbaar omdat de weg erna toe
ontoegankelijk is. Aan cement of stukken rots ( die uit de delta komen) is bijna niet te komen. Arents
hart breekt. Wat een uitzichtloos bestaan. De mensen willen best wel ergens anders wonen, maar ze
hebben geen inkomen, geen werk, geen educatie of beroep. In feite kunnen ze nergens anders heen.
Het weinige geld dat ze hebben, verdienen ze door te werken als berggids in de Himalaya.
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Vandaag is voor deze mensen is het een gezegende dag. Zij zijn vereerd met het bezoek en voelen
zi h e e gee o aa raak are . De ge ede he ben op hun een majestueuze uitwerking, zij
hebben de vreugde van het geloof. Arent geeft de pastor extra geld voor zijn gemeente, waarna ze
aan de 4 uur durende rit terug beginnen.
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NOORD-INDIA, WEST BENGALEN
Pastor Kaliman, pastor Israëls en een bijzondere dienst
Na de prachtige getuigenissen in Nepal, in de Far
West en in de Himalaya vertrekken Peter en
Arent in de middag van 13 april naar Kolkata
(Calcutta) voor een bijzondere dienst. In Kolkata
worden ze opgehaald door pastor Kaliman en
gaan direct door naar de kerk van pastor Israëls
in één van de sloppenwijken van Kolkata. De
mensen zijn dan al uren aan het bidden. Vanaf
het moment van binnenkomst tot aan het einde
van de dienst is het één zinderende getuigenis.
De kerk zit vol met mensen en de aanwezigheid
van de Heer is overweldigend. De vermoeidheid
van het reizen bij Peter en Arent gaat geruisloos
over in een enorme energie. Beiden brengen het
woord, vol van de Heilige geest. Na deze bijzondere dienst en zegen gaan Kaliman, Peter en Arent
naar het huis van pastor Israël voor de lunch.
Lekker eten en een mooie getuigenis
Het lekkere eten is gemaakt door de gelovigen uit de kerk. Deze mensen hebben nauwelijks geld,
aar zorge el goed oor hu pastor e zij rou . O dat ze ete dat hij hoge gaste heeft,
hebben ze extra hun best gedaan. Na het eten vraagt Israëls aan Peter en Arent om voor hem te
bidden. Daar a laat Israëls Peter e Are t ee ideo tje op zij telefoo zie . Het is een getuigenis
van een vrouw met enorm litteken van een hartoperatie en ze vertelt dat ze naar het mortuarium
was gebracht, nadat ze in het ziekenhuis tijdens de operatie was overleden. Israëls heeft in het
mortuarium voor haar gebeden, geschreeuwd en gehuild, waarna ze weer tot leven is gekomen. Dit
is al de tweede bijzondere getuigenis over weer tot leven komen. In India is alles mogelijk bij de Heer.
Aan het eind van de dag Peter en Arent naar de compound van Kaliman om de nacht door te
brengen.
Met de trein naar Bolpur
Om 6.30 uur staan Peter en Arent op en gaan op
weg naar het station van Kolkata om met de
trein naar Bolpur te gaan. Op weg naar het
station is veel te zien. Iedereen is al druk bezig.
Op het land wordt gewerkt, er zijn lokale
arkte e de i keltjes zij open. De stad
zelf is enorm veranderd vergeleken met drie jaar
geleden. Grote moderne gebouwen, dure hotels,
enorme verbeteringen aan de wegen zoals flyovers. Het verkeer is nog steeds immens druk.
De trein naar Bolpur die Arent en Peter
oorspronkelijk willen halen vertrekt niet, zodat
ze de volgende trein moeten nemen. Dit zal hun
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vanmiddag nog een keer overkomen. India en openbaar vervoer gaan niet samen.
Advasi’s en een rust ed in lusief
In Bolpur in West-Bengalen heeft de pastor
o ge eer
tri al people uitgenodigd. Deze
adi asi s le e og i sta
e op het platte
land. Omdat ze drie verschillende dialecten
spreken en de vertaling moeizaam verloopt,
begrijpen deze mensen weinig van wat Peter en
Arent vertellen. Het merendeel weet weinig tot
niets van de Bijbel. Ad asi s he e de
godsdiensten overgenomen van de
opeenvolgende overheersers in het gebied:
hindoeïsme, boeddhisme, islam en het
christendom. De bijeenkomst is zeer geslaagd,
de mensen zingen en bidden. Vandaag is door
Arent en Peter een klein deurtje opengemaakt, de Heere God doet de rest. Na afloop is er een
maaltijd voor iedereen. Alles voor deze bijeenkomst is gehuurd: de zaal, geluidsinstallatie, stoelen en
tafels en de catering.
Na afloop gaan Arent en Peter weer terug naar Kolkata met de
trei . O k art o er ze e s a o ds a hte ze og steeds op
de trein. Omdat ze vannacht al van Kolkata via Chennai naar
Coimbatore vliegen hebben ze een rustbed gehuurd op het
station van Bolpur. Vriendelijke mensen komen s ho e lake s
brengen, inclusief vlooien.
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ZUID-INDIA, TAMIL NADU
De volgende dag (15de) begint de reis al om 2.45 uur als Arent en Peter de compound verlaten om op
weg te gaan naar het vliegveld. Ze hebben dan amper één uur geslapen. Het is nog krap ook, terwijl
ze in de rij staan om in te checken, worden ze door een grondsteward uit de rij gehaald. In Chennai
ontbijten Arent en Peter uitgebreid, terwijl ze wachten op de vlucht van 9.00 uur naar Coimbatore.
Rijstwater en thee
Zondag en maandag blijft Arent op bed, hij voelt zich vanaf zaterdagavond niet lekker. Hij brengt de
dag door op zijn kamer en op de veranda en drinkt rijstwater en thee zonder suiker. Peter en
Trephina zijn erg bezorgt en omringen hem met aandacht. Ondertussen krijgen de mensen uit het
leprakamp speciaal voor de Pasen een uitgebreide maaltijd van Good News Friend Ministries. Arent
hoopt ze later die week nog een bezoek te kunnen brengen.
Leprakamp, een uitgestelde picknick en een armenmaaltijd
De weduwen willen een picknick. Omdat George, de man van Glory in het ziekenhuis ligt vanwege
hartproblemen, krijgen de weduwen de picknick over een paar weken. Volgende week zondag
krijgen de families die GNFM worden geholpen door het family care programma en de gelovigen van
Peters kerk ook nog een armenmaaltijd aangeboden. Maar dan is Arent al op weg naar het vliegveld.
Het family care programma in de slums is vergelijkbaar met de voedselbank zoals wij die in
Nederland kennen.
Bat Mitswa, ziekhuisbezoek en een bezoek aan David Prakasam
Dinsdag de 18de is Arent weer opgeknapt en gaat
meteen weer aan de slag. Eerst gaan Peter en
Arent naar een gezin voor gebed voor de oudste
dochter, omdat ze de leeftijd van volwassenheid
heeft bereikt. Arent schat haar jaar of 12,
dezelfde leeftijd als een Joods meisje haar Bat
Mitswa krijgt. Het is in India gebruikelijk om de
zegen te vragen en een korte dienst te houden.
Dat gebeurt bij de mensen thuis. Daarna krijgt
het meisje wat (gouden) sieraden. Het is een
rijke familie uit een protestantse kerk, maar
omdat ze het gebed van een volle evangelische
pastor veel mooier vinden klinken, heeft hij
Peter gevraagd. Deze man is de leverancier van de armenmaaltijden bij Peter.
Later die dag gaan ze bij David Prakasam langs, de oudere broer van Peter. Hij heeft een hele grote
kerk in Coimbatore met meer dan 2000 gelovigen. Ze spreken uitgebreid over de ontwikkelingen en
ervaringen in Nepal. Daarna bezoeken Arent en Peter ook Rachel, zij vertaalt op dit moment een
boek van Peter over discipeltraining van het Tamil naar het Engels. Voor die tijd bezoeken Peter en
Arent George in het ziekenhuis.
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Ooty
Woensdag de 19de gaan Peter, Arent, Trephina en de kleine
Johanna met een busje op weg naar Ooty in de Nilgiri
bergen. Onderweg worden sister Joy en Joshua ( de man
van Trephina) opgehaald. De bergen zijn paradijselijk mooi.
De scholen zijn deze maand gesloten en het lijkt wel of half
India voor vakantie in Ooty is. Het is behoorlijk druk. Ooty
is éé a de eke dste hill statio s uit de Engelse tijd en
ligt op 2286 meter hoogte. Ooty is aan het begin van de
19e eeuw gebouwd door de Engelsen met als doel de hitte
van het Zuid-Indiase laagland te ontvluchten. De
gebouwen zijn in de Engelse koloniale stijl.
Vrienden
Overdag wordt het park met de rozentuin bezocht. Die
avond is er een bijeenkomst in een kerkje van de IPA in
de buurt van Ooty. 30 jaar geleden heeft de vader van
Peter, Job Prakasam, deze kerk samen met de huidige
pastor opgericht. Het waren goede vrienden. Peter en
Arent hebben gepreekt en na de preek wordt samen
gegeten. Het is een bijzondere ontmoeting.
Die nacht overlijdt de pastor van het leprakamp op 46
jarige leeftijd. Het is Gods genade dat afgelopen zondag
in bijzijn van deze pastor 80 mensen in het leprakamp
een uitstekende armenmaaltijd hebben gekregen en een mooi paasfeest hebben gevierd. Die middag
gaat Peter terug naar Coimbatore. De anderen blijven, die avond zullen Trephina en haar man zingen
en Joy en Arent spreken tijdens de dienst in het Hill Station kerkje. Tot die tijd geniet iedereen van
het meer en de mooie natuur.
Kovaipudur
Vrijdag gaan de anderen ook terug naar Kovaipudur. Aan het eind van de dag gaat Arent naar het
huis van de weduwen om met ze te praten en te bidden. Het huis ziet er vervallen uit. De muren en
deuren moeten nodig worden geschilderd en de luifel opgeknapt. Ook moeten er buitentoiletten
komen van de Indiase overheid, Peter had daar drie jaar geleden al aangekondigd. Het keukengerei is
versleten, dat is niet nodig.
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Zaterdagochtend hebben Peter en Arent eerst een begrafenis. Daarna gaan ze door naar het
leprakamp, waar Arent een preek houdt. Pastor John-Peter vertaalt. In het huis van John-Peter zijn
de vrouw en de twee kinderen van de overleden pastor. Tijdens het bezoek vertelt de vrouw dat ze
een weeskind is en nog nooit haar vader of moeder heeft gezien. En niet heeft aan zien komen dat
haar man op 47 jarige leeftijd zou overlijden. Ze wil graag het werk van haar overleden man voort te
zetten. Na overleg met Peter en John-Peter krijgt ze toestemming om pastor te worden in het
leprakamp.
Zondag na de dienst in de kerk van Peter pakt Arent zijn koffers om die nacht terug naar Holland te
vliegen. Na vijf enerverende en gezegende weken.
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