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De aarde schudt in Nepal. Een aardbeving met 

de kracht van 7.8 op de schaal van Richter op 10 

km diepte, iets ten noordoosten van 

Kathmandu. De schade is enorm, een tweede 

aardbeving met een kracht van 7.4 op de schaal 

van Richter volgt op 12 mei 2015. Bij de 

aardbeving zijn minstens 7.500 mensen 

omgekomen en meer dan 14.100 mensen 

gewond geraakt. In de maanden daarna 

worden nog 156 naschokken gevoeld. Ook deze 

maand waren er nog naschokken in hetzelfde 

gebied tot 5.0 op de schaal van Richter. 

Eerste noodhulp 

Door de voorgangers, bijbelschoolstudenten en 

gelovigen van de door GNFM gesteunde Bethel 

Fellowship Church in Nepal is de eerste 

noodhulp aan iedereen gegeven in de getroffen 

wijken in Kathmandu en de van de 

buitenwereld afgesloten dorpjes in de Himalaya 

(in de districten Dhading, Gorkha, Kabre en 

Sindupalchowk). Tenten, dekens, zakken met 

  rijst, linzen, suiker en zout is naar de dorpjes 

gebracht. De inwoners van de dorpjes hebben 

een sterke band met de Bethel Fellowship 

Church in Nepal. Veel van de studenten van de 

bijbelschool komen hier vandaan en keren na 

hun opleiding weer terug om als voorganger 

aan de slag te gaan. 

 

Efficiënte aanpak 

Wrang genoeg heeft ons team in India en Nepal 

al ervaring met dit soort natuurrampen: de 

aardbeving in 2001 en de Tsunami in 2004. 

Dit in combinatie met de traditie die alle 

Nepalezen hebben: als er iets gebeurd ga je 

terug naar je dorp, je familie, om daar te helpen. 

Hierdoor is veel hulp verleend. Ook de lokale 

overheid, leger en lokale politie hebben mee 

geholpen met het organiseren van mensen en 

het verdelen van goederen. De hulp is aan 

iedereen gegeven, ongeacht herkomst of geloof. 

Met als gevolg dat in de door de aardbeving 

getroffen gebieden veel nieuwe mensen naar de 

kerk komen.  

“Dankzij uw donatie staat 

hun leven weer op de rails.” 

Tot op de dag van vandaag wordt nazorg 

gegeven in de getroffen dorpjes. Samen met de 

gelovigen wordt de ravage opgeruimd. 

Materiaal dat nog goed is wordt gebruikt voor 

huizen die hersteld kunnen worden of voor het 

bouwen van provisorische onderkomens voor 

mensen die dakloos zijn geworden. 

  

 

De verwoesting is enorm 

Tot en met september is maar liefst €80.000 
opgehaald voor noodhulp en wederopbouw 

voor Nepal. Hiervan is €15.000 uitgegeven aan 
directe noodhulp. De resterende €65.000 wordt 
gebruikt voor de herbouw van kerken, huizen 

en de bijbelschool. 

De volgende fase: herbouw 

Nu is de volgende fase aangebroken: de 

herbouw van kerkjes en huizen. De voorbije 

maanden zijn de samenkomsten gehouden in 

de huizen van de gelovigen, maar de mensen 

verlangen sterk naar de bijeenkomsten in de 

kerk, in het bijzonder de mensen in Kathmandu. 

In Kathmandu worden daarom twee nieuwe 

kerken gebouwd voor 300 tot 400 gelovigen per 

kerk, met ruimtes voor de zondagschool, 

keuken, kantoor, (woon)ruimte voor de 

voorganger en toiletten. De gelovigen hebben 

zelf al geld ingezameld voor de nieuwbouw, 

maar dat is niet voldoende. De tekeningen voor 

de bijbelschool worden momenteel opnieuw 

gemaakt. De Nepalese regering heeft de eisen 

voor scholen aangescherpt: de scholen moeten 

“earthquake proof” ontworpen worden en 

mogen maximaal twee verdiepingen hoog zijn. 



 

Rupa Ghale (links) en Binod Singh (rechts) 

Kerken, huizen en nog veel meer… 

De kerken van Sher Bahadur en Chedalal 

Chowdhury worden ieder gebouwd voor 150 

tot 200 gelovigen, met een (woon)ruimte voor 

de voorganger en toiletten. Het land is 

geschonken door de gelovigen en op naam van 

de kerk gezet, de gelovigen zijn financieel niet 

in staat om meer bij te dragen aan de opbouw 

van hun kerk. Het laatste kerkje, bestemd voor 

Rupa Ghale kan nog niet gebouwd worden 

vanwege de aardverschuivingen in het gebied. 

De meeste wegen naar de dorpen in dat gebied 

zijn nog merendeels nog onbegaanbaar. Pas na 

de winter zal het duidelijk worden of de 

materialen voor de kerk naar het dorp gebracht 

kunnen worden. Naast de nieuwbouw van vier 

kerken worden ook een aantal huizen 

herbouwd. Er is een begin gemaakt met het 

transport van de materialen voor de herbouw 

hoog in de Himalaya.  

Ook houden Sher Bahadur, Chedalal en Bikram 

Singh sinds kort varkens, om op deze manier 

hun gemeente te helpen in deze moeilijke tijd. 

 

  

Good News Friend 
Ministries 

Over ons 

Vanuit de christelijke gedachte helpt Good 

News Friend Ministries al meer dan 20 jaar 

mensen in nood in India en Nepal en sinds kort 

ook in Bhutan 

Wij richten ons daarbij op weeskinderen, 

gehandicapten, weduwen en kastelozen. Met 

uw steun bieden wij hen huisvesting, 

verzorging en onderwijs. Ons doel is om deze 

mensen weer ‘self supporting’ te maken.  

Daarnaast steunen we bijbelscholen en geven 

de eerste jaren extra support aan de 

voorgangers in Noord India, Nepal en Bhutan, 

zodat ze een basis hebben voor verdere 

evangelisatie in deze landen. 

Uw giften gaan voor 100% naar onze 

kleinschalige projecten.  

 

Contact opnemen 

E-mail: info@goodnewsfriend.nl 

Web: www.goodnewsfriend.nl 

 

Bankrekening NL 47ABNA 0453867952 

Kamer van Koophandel nr. 41160359 

ANBI: RSIN-nummer: 806115324 
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