
                              

november 2018 8 

Graag wil ik mij aanmelden voor: 
 Het ontvangen van de folder met algemene informatie over de 

Stichting 
 Het sponsoren van een Indiaas kind / bijbelschoolstudent / een 

evangelist/ weduwe (door kruisen wat u niet wilt). 
  Graag willen wij de folder per E-mail ontvangen. 

  d 

Naam   : ............................................................................................. 

Adres   :.............................................................................................. 

Postcode/Woonplaats:.................................................................................... 

Telefoonnummer: .................................... E‐Mail Adres:................................ 

St. kinderen van India, p/a A. van Hoeve‐Verhagen, Reeweg 39, 3342 AA 
H.I. Ambacht  

 

COLOFON 
Stichting Kinderen van India 

 
Elisabeth Children’s Home, Jyotipur, Pendra Road, 

Bilaspur C.G. 495117, India 
Tel: John en Marja: 00 91 7751 220457 

e‐mail: johnmarja@gmail.com 
www.kinderenvanindia.nl 

 
Voorzitter: Eljakim Heidema  Tel: 0032-36444877 

Secretaris: Eric Willemen 
Albert Cuypstraat 30,2981 CA Ridderkerk. Tel: 0180-425749 

Penningmeester: Astrid van Hoeve ‐ Verhagen 
Reeweg 39, 3342 AA H.I. Ambacht. Tel: 078‐6813713 

Sponsorprogramma: Christine Heidema - van Dijk 
E-mail: eljakim.heidema@telenet.be 

 
ING Bank: 

IBAN NL93INGB0000659498 BIC INGBNL2A 
ABN-AMRO Bank: 

IBAN NL27ABNA0455756902 
t.n.v. St. Kinderen van India te H.I. Ambacht. 

 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

te Rotterdam onder nummer 41131551 
Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting. 
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Onze kinderen 
De  kinderen maken  het  goed  en  zijn  allemaal  geslaagd  voor  hun 
tentamens  .  Op 12 november begint het  tweede  semester. Op de 
verjaardag van Mahatma Gandhi, die elk jaar gevierd wordt,  hebben 
ze  meegedaan  aan  een  songfestival,  een  danscompetitie  en  een 
Bijbelverzen quiz in de Assemblies of God en in de Protestantse kerk. 
Ze hebben alle prijzen weggesleept! We waren zo trots op hen.  
Veel oudere kinderen hebben het kinderhuis verlaten omdat ze zijn 
geslaagd voor hun eindexamens en enkele de verpleegstersopleiding 
hebben afgerond. Nu hebben we weer nieuwe kleine kinderen in het 
kinderhuis.  Het  is  heerlijk  om  hen  te  zien  spelen  op  de  campus. 
Momenteel  is  het  hinkeltijd wat me  aan mijn  jeugd  doet  denken, 
want  ik  hinkelde  zo  graag!  In  India  hebben  ze  allerlei  variaties. 
Indiase mensen zijn gek op spelletjes en vooral in de dorpen en dat 
komt omdat er verder nog steeds heel weinig  vertier is.     
 

 

NNNiiieeeuuuwwwsss   UUUiiittt   hhheeettt   HHHaaarrrttt   VVVaaannn   IIInnndddiiiaaa   

 

  Jaargang 30 
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Het weduwenproject 
 

De  weduwen  maken  het  goed  en  zien  elke  maand  uit  naar  de 
weduwenmiddag  op  de  Elisabeth  Campus.  Deze  keer  gaan  ze 
repeteren voor het kinderkerstfeest waar  ze ook op  zullen  treden! 
We  hebben  ook  een  weduwenproject  in  onze  zending  in  Bhilai 
geopend waar we momenteel  4 weduwen  sponsoren.  Er  zijn  nog 
meer weduwen die graag in het project opgenomen willen worden. 
Weduwen  in  India  hebben  het  ontzettend moeilijk  omdat  ze  vaak 
aan hun lot overgelaten worden en vaak geen geld krijgen en amper 
te eten hebben. Uw  support  is hun  zakgeld om de maand door  te 
komen. 
 

 
 

Twee weken in Bhilai 
 

Het  is momenteel  Diwali  vakantie  en  de  kinderen  zijn  naar  huis. 
Terwijl de  jongens  in Pendra Road  verblijven  zijn wij  twee weken  
met de overblijvende meisjes  in Bhilai. Het  is hier  een drukte  van 
belang met de Bijbelschoolstudenten, de 20 Bijbelvertalers die voor 
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Marcia maakt zich grote zorgen om haar vader die nu alleen is. Zij is 
de dag na de aanval op haar vader met een jongen uit het kinderhuis 
naar  haar  vader  gegaan  om  hem  te  helpen  en  naar  de  politie  te 
gaan. Bidt a.u.b. voor haar vader en voor de vele andere slachtoffers 
van de extreem rechtse Hindoes. 
 
 

Kerstactie 2018 
 

 
 
 
De tijd gaat zo snel en de kerst komt er alweer aan. Zoals 
elk jaar willen wij de kinderen en weduwen weer een jas 
of een vest geven. Want de winters zijn zo koud hier    in 
de bergen .  
De kinderen en weduwen kijken er elk jaar naar uit.  
Wilt u ook mee doen met deze actie? Dan kunt u een gift 
overmaken op ons bankrekeningnummer  
IBAN  NL93  INGB  0000  6594  98  onder  vermelding  van 
‘Kerstgift 2018’. 

Hartelijk dank!! 
 

 
Oproep inzake adressering 

De  afgelopen  periode  hebben  wij  een  aantal  verzonden  nieuws‐
brieven  retour gekregen, omdat de adressering niet meer    correct 
was.  Indien  u    recentelijk  bent  verhuist    of  binnenkort  zal  gaan 
verhuizen willen wij u vragen om uw adreswijziging aan ons door te 
geven.  Dit  kan  telefonisch,  per  post  of  via  een  e‐mailbericht  (zie 
colofon op de laatste pagina van de nieuwsbrief). 
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samen die uit het hindoeïsme zijn gekomen.  Velen komen uit heel 
India om zijn conferenties bij te wonen. Hij komt op 29 en 30 januari 
2019 naar Bhilai waar hij twee dagen  in een campagne zal spreken. 
De gezamenlijke voorgangers van Bhilai hebben  John als voorzitter 
gekozen om dit te begeleiden. John heeft ook enkele jongeren onder 
zijn  hoede  die  een  krachtige  zalving  van  de Heilige Geest  hebben 
ontvangen en door de Heer gebruikt worden. Zij  zijn ambitieus en 
vol  van de Heilige Geest. Net als Paulus een hal gehuurd had om het 
evangelie  te brengen, gaan deze  jongeren naar vele plaatsen waar 
ze  zalen  huren  en mensen  uitnodigen  om  naar  het  evangelie  te 
komen luisteren. Zij geven het woord van God, profeteren en bidden 
voor genezing en bevrijding waardoor velen  tot geloof komen. Wij 
houden van deze jongeren!  
Ik  heb  opgemerkt  dat  in  deze  opwekking  vooral  het Woord  van 
Kennis  heel  sterk  naar  voren  komt.  De  Heer  openbaart  zijn 
dienstknechten op heel nauwgezette wijze het verleden, het heden 
en de toekomst. Zo krachtig hebben wij het eerder nooit gezien. De 
Heer is bezig in India! Ik heb nog nooit zo genoten van wat de Heer 
doet in deze tijd! 
 
Vader van onze kinderen Marcia en Timothy Marco aangevallen 

 
Op  31  oktober  is  de  vader  van  Marcia  en  Timothy  Marco 
aangevallen door zes Hindoes die hem met stokken hebben geslagen 
en zijn bromfiets hebben gestolen. Twee maanden eerder hadden zij 
zijn piepkleine winkeltje vernield en 500 eieren kapot geslagen. De 
politie luistert naar de daders die rijk zijn en geld geven.  
De moeder van Marcia en Timothy is een paar jaar geleden op jonge 
leeftijd overleden. Voor haar overlijden had  ze  John gezegd dat  ze 
begraven wilde worden, maar de Hindoe familie eiste na haar dood 
haar  lichaam  op.  Het  is  John  toen  toch  gelukt  een  plaats  op  de 
christelijke  begraafplaats  te  krijgen  waar  ze  zonder 
schermutselingen begraven is.  
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hun maandelijkse 5 daagse workshop zijn gekomen en de kinderen 
uit het kinderhuis.  
Naast de verschillende samenkomsten en twee conferenties konden 
we  verschillende  gelovigen  uit  onze  gemeente  bezoeken. Het was 
heel moeilijk om hun huizen te vinden in de wijk waar ze wonen. Het 
is  een  labyrint  van  nauwe  straatjes  met  piepkleine  armetierige 
huisjes waar  kleine  en  grote  gezinnen  in wonen.  Kinderen  uit  ons 
kinderhuis komen ook uit die wijk. We bezochten ook een familie die 
van  allerlei  samengeraapt  oud materiaal  een  huis  heeft  gebouwd 
dat  veel  beter  is  dan  het  hutje  waar  ze  eerder  in  woonden.  Ze 
wonen  er met  hun  zoon  en  knappe  schoondochter  en  hun  twee 
leuke  kleinkinderen. Wat  een  armoede  in dat  gedeelte  van Bhilai! 
We hebben  veel  arme  gelovigen die uit het hindoeïsme  komen  in 
Bhilai. Ze zijn allemaal bevrijd van boze geesten en hebben de Here 
Jezus lief.  
Onze  kinderen  uit  Pendra  Road  hebben  het  naar  hun  zin  hier  in 
Bhilai. Zij zijn met de Bijbelvertalers een middagje naar de dierentuin 
geweest.  Ze  gaan  ook  winkelen  en  wonen  de  samenkomsten  en 
conferentie bij.   
Het leven is hier zo anders dan in onze zending in het hoofdkantoor 
in  Pendra  Road  waar  we  het  kinderhuis,  de  school  en  de  kerk 
hebben.  Hier  in  Bhilai  komen  constant  voorgangers,  evangelisten, 
vrienden  en  familie  op  bezoek  en  christenen  en Hindoes  die  voor 
raad of gebed komen. Terwijl het nu koud  is  in Pendra Road  is het 
nog steeds heet in Bhilai! 
 
                                         Nilesh en Nishika 

 
Nilesh en Nishika zijn broer en zus en wonen al een paar jaar in ons 
kinderhuis.  Ze  komen uit een  klein dorpje  in de buurt  van Pendra 
Road  waar  we  ook  een  klein  kerkje  hebben.  Toen  ze  heel  klein 
waren  is  hun moeder  weggelopen.  Ze  hebben  haar  hierna  nooit 
meer gezien. Hun  vader  is een paar  jaar geleden hertrouwd en  zij 
hebben  een  zoontje.  Hij  werkt  in  Bhilai  als  bewaker  in  een 
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winkelcentrum. Nilesh zit in klas 10 en Nishika in klas 8. Nilesh is een 
leuke  jongen  en  staat  bekend  om  zijn  humor  en  wijze  woorden. 
Nishika kan goed  leren en wil dokter worden. Nilesh wil misschien 
software ontwikkelaar  worden. 
 

      
 

Virendra en Helina 
 

Virendra  en Helina  zijn broer  en  zus. Ook  zij  komen uit  een  arme 
familie uit een dorpje  in de buurt van Pendra Road. Hun moeder  is 
ziekelijk.  De  familie  is  lid  van  onze  kerk  en  hun  opa  speelt  het 
Indiase harmonium.  Helina kan goed leren en is heel creatief. Ze kan 
goed  tekenen   en  heerlijk  koken.  Helina  wil  de  verpleging  in  en 
Virendra wil volgens mij fotomodel worden! 
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Opwekking in India 
 
Paulus zonder de zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen 
hield in de gehoorzaal van Tyrannus. En dit ging  twee  jaar  lang  zo 
voort,  zodat  allen,  die  in  Asia  woonden,  het  woord  des  Heren 
hoorden,  Joden  zowel  als  Grieken. En  God  deed  buitengewone 
krachten door de handen van Paulus.         Hand. 19:9‐11 
 
Er  is grote opwekking  in India en  in een tijdbestek van drie jaar zijn 
duizenden jonge voorgangers, evangelisten en profeten opgekomen. 
Het lijkt wel of de Heer haast heeft! Het is een grote vreugde hen te 
zien.  Er  is  zoveel  vervolging maar  tegelijkertijd  is  er  opwekking  in 
het  land. Kritesh  is één van de  jongeren die gegrepen  is door Gods 
Geest in deze opwekking. Hij brengt veel tijd in de provincie Punjab 
in Noord  India  door, waar  hij  getraind wordt   in  de  gaven  van  de 
Heilige Geest  door  Ankur Narula,  een  jonge man  van God.  In  zijn 
kerkgemeenschap  komen  elke  zondag  honderdduizend  gelovigen 


