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Elisabeth Campus 
Op 22 december vond het kinderkerstfeest plaats, wat deze keer zo 
gezegend was. Het  kerstspel werd heel mooi  gespeeld, waarna  er 
gedanst werd en nog wat andere toneelstukjes werden opgevoerd. 
Terwijl er snacks werden uitgedeeld kwamen  jong en oud naar het 
podium om samen te dansen. De volgende dag zijn de kinderen naar 
huis  gegaan  voor  de  kerstvakantie. Met  het  groepje  meisjes  dat 
overbleef zijn we naar Bhilai gereisd om er de kerst te vieren. Oud 
en Nieuw hebben we in Pendra Road gevierd wat ook heel gezegend 
was.  Op  3  januari  kwamen  de  kinderen  terug  voor  het  laatste 
semester  en  begonnen  de  grote meisjes  en  jongens  zich  voor  te 
bereiden voor de examens. De kleintjes spelen dagelijks buiten in de 
campus en maken zoveel  lawaai. Maar het  is zo heerlijk om hen te 
horen spelen. Het zijn zulke schattige kinderen! Op 1 maart zijn de 
eindexamens van de klassen 10 en 12 begonnen en er wordt hard 
gestudeerd. De overgangsexamens vinden  in de maand april plaats. 
Er  is opnieuw een opwekking uitgebroken onder de kinderen  in het 
kinderhuis  onder  leiding   van  hun  leidster  Monika  John.  Het  is 
geweldig om te zien wat de Heer aan het doen is in hun levens.  
In de moestuin hebben we nu een groot groen bed met  fenegriek, 
wat hier als groenten gegeten wordt en goed voor de gezondheid is. 
Ook zijn er weer nieuwe groenten gezaaid. De kinderen vinden het 
leuk om in de moestuin te werken onder leiding van Sarika John die 
groene handen heeft! Het  is momenteel nog steeds koud ‘s avonds 
maar de zomer komt er al snel aan. 
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Bezoek uit Nederland van Jos IJsselstijn en Naftalie Landsdorp 
 
Op  1  februari  kwamen  Jos  IJsselstijn  en  Naftali  Lansdorp  in  onze 
zending  in  Bhilai  aan  waar  Naftali  op  zondagochtend  een  mooi 
getuigenis  gaf  en  Jos  het  woord  bracht.  Die  week  begon  onze 
conferentie wat een drukte van belang was. Om onze conferentie bij 
te wonen sliepen meer dan 150 gelovigen   in de kerkzaal en op het 
balkon, in de 10 slaapkamers en de twee woonkamers, in de eetzaal, 
de  garage  en  één  van  de  winkels  wat  zo  goed  is  gegaan  en  zo 
vreugdevol  was.  Op  het  dak  had  John  een  eigengemaakte  grote 
groene  tent opgezet waar er gekookt werd en als eetzaal gebruikt 
werd. Dat was heel prettig en gezellig. Ook Jos en Naftali hebben de 
conferentie bijgewoond en het werk wat de Heer aan het doen is in 
India gezien. De spreker op de conferentie was Samuel Jawahar wat 
heel bijzonder was omdat de naam van Naftali ook Jawahar was. We 
stonden er allemaal van te kijken! Tijdens ons verblijf in Bhilai kwam 
Martha Oudeman  uit Nederland  ook  langs.  Ze  had  van  haar man 
Ismaël  een  cadeautje  gehad  om  tien  dagen  alleen  naar  India  te 
komen! Het was zo goed om haar te zien! Ze zag er stralend uit en 
het was zo gezellig! Na de drukte van Bhilai kwamen ze in het rustige 
Pendra Road  aan waar  ze  uit  konden  rusten  en  genieten.  Jos  had 
een  koffer  vol  cadeautjes  voor  de  kinderen  bij  zich  die we  buiten 
voor  de  kerk  verloot  hebben.  Het  was  echt  een  leuk  feestje.  De 
kinderen  kregen Nederlandse  snoepjes en een  zakje  Indiase  chips. 
Wat waren ze blij met hun cadeautjes! Terwijl John en Jos de dorpen 
van  de  evangelisten  bezochten  in  de  provincie  Madhya  Pradesh 
waar zij het woord hebben gebracht, heeft Naftali, die acht  jaar op 
balletles heeft  gezeten, onze  kinderen nieuwe dansen  geleerd. De 
kinderen mochten  Naftali  heel  erg  graag  en  ook  in  Bhilai was  hij 
geliefd.  Ook  hebben  Jos  en  Naftali  de  huizen  van  onze  gelovigen 
bezocht. De laatste zondagmorgen in Pendra Road heeft Naftali zijn 
getuigenis  gegeven  en  Jos  het  woord  van  God  gebracht  waarna 
Naftali met de kinderen twee dansen heeft opgevoerd wat iedereen 
erg  leuk  vond.  De  kerk  zat  stampvol  en  er was  zelfs  een  groepje 
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heeft  hem  verhoord  want  ze  hadden  de  trouwdienst  prachtig 
gevonden en zijn ook blij met Vineeta. Zelfs zijn opa, de patriarch die 
een extreem rechtse Hindoe is! 

 
Weduwenmiddag met een verrassing 

 

 
Voorste rij 4de van links is mw. Rosemary Nelson 

 
Op  3  maart  vond  een  speciale  weduwenmiddag  plaats  waar  de 
weduwen  verwend werden met  een mooie  katoenen  sari  van  de 
kerstgiften  die  binnen  gekomen  waren.  Hartelijk  dank  voor  uw 
giften. Wat waren  ze blij met de prachtige  sari’s die  ze met Pasen 
kunnen dragen en tevens  in de hete zomer die er aankomt. Na het 
overhandigen van de sari’s door onze assistent voorganger Chandra 
Prakash Gendely en  Shashi Prakash  kregen  ze  snacks. De weduwe 
Rosemary  Nelson  was  er  ook.  Ondanks  dat  zij  zo  goed  als 
blind is en kromgegroeid is en moeilijk kan lopen, is zij altijd van de 
partij. Zij  is een geweldige vrouw die de Heer van harte  lief heeft. 
Haar sponsor is overleden waardoor zij nu geen sponsor meer heeft. 
Wij willen  haar  graag  blijven  helpen  en  zoeken  een  sponsor  voor 
deze lieve vrouw.  Mocht u interesse hebben dan  kunt u voor  
€ 10,‐ per maand sponsor worden. 
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Sudarshan en Vineeta hun huis ook op de Rots Jezus Christus zouden 
bouwen zoals Mozes, Hanna en David hun huis op de Rots hadden 
gebouwd.  Zij waren door  zware  stormen  gegaan maar hun huizen 
vielen niet om. Alle drie schreven een prachtig lied over de Here God 
die  hun  Rots was wat  ze  zongen  toen  ze  de  overwinning  hadden 
behaald. Mozes had veel geleden omdat de  Israëlieten altijd  liepen 
te mopperen en  te zeuren en hem zelfs wilden stenigen maar God 
gaf hem de overwinning en hij schreef een lied over de Here God als 
zijn Rots. Het was zo mooi dat het lied het volkslied van Israel werd 
en zelfs   in de hemel door de overwinnaars gezongen werd wat de 
apostel  Johannes  op  Patmos  zag  wat  in  Openbaringen  15:3   is 
beschreven.  Hanna  zong  haar  lied  na  jarenlang  te  zijn  vernederd 
omdat  ze onvruchtbaar was maar God had haar gebeden gehoord 
en haar  tranen gezien en haar een geweldige  zoon gegeven. Toen 
Samuel werd ingezegend in het Huis van God zong zij haar prachtige 
lied  over  de  Here  God  die  haar  Rots  was.  David  zong  ook  een 
prachtig  lied over de Rots  toen hij de overwinning had behaald op 
koning  Saul die hem  zoveel  aangedaan had en hem wilde doden.  
Hier  in  India heb  ik tijdens de regentijd zoveel huizen  in de dorpen 
en steden om zien vallen waarbij veel doden en gewonden vielen.  
Als wij ons huis op de Rots  Jezus Christus bouwen en de  stormen 
komen  zullen  onze  huizen  niet  vallen  maar  blijven  staan!  Zo’n 
geestelijk  huis willen wij  voor  Sudarshan  en  Vineeta  en  voor  alle 
kinderen en gelovigen. Na mij sprak de voorganger van de kerk een 
prachtig  en  krachtig  woord  over  de  beginsels  van  het  huwelijk 
waarna de trouw ceremonie plaatsvond. Het was werkelijk een heel 
mooie  dienst.  Na  de  dienst was  er  een  lunch  in  het  gebouw.  De 
receptie  in Pendra Road werd op maandagavond 13 januari  in onze 
campus  gehouden  en  werd  bijgewoond  door  Shanta  Willemen, 
enkele  vrienden  van  Sudarshan  van  de  Bijbelschool  die  van  ver 
waren  gekomen,  de  gelovigen  en  vrienden  uit  onze  plaats,  onze 
kinderen en de  familieleden  van  Sudarshan die er  zo  tegen waren 
geweest en erop hadden gestaan dat Sudarshan een hindoe meisje 
zou trouwen. Sudarshan had hier heel veel voor gebeden en de Heer 
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nieuwe gelovigen uit een dorp 110 kilometer van Pendra Road met 
een gehuurde  jeep gekomen! Er  is zo’n verlangen om God te  leren 
kennen! Daarna werd het Heilig Avondmaal gevierd en werd er voor 
de mensen gebeden. Na de dienst was er ter ere van Jos en Naftali 
een etentje voor alle gelovigen en kinderen. 
 

 
 
De  volgende  dag  zijn  Jos  en  Naftali  met  John  met  de  trein 
teruggegaan naar Bhilai, waar Jos een half uur de gelegenheid kreeg 
om in een conferentie te spreken.  
 

 
v.l.n.r. Sarika, Marcia, Nidhi en Naftali in Bhilai 
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Terwijl  John  en  Jos  de  volgende  dag  een  conferentie  bijwoonden, 
werd Naftali opgehaald door  Ishak Bagh, die  al  jaren ondersteund 
wordt  door  de  ouders  van Naftali.  Zij  zijn  vlakbij  Raipur  op  safari 
geweest wat heel erg leuk was. Op de laatste dag hebben zij op onze 
nieuwe Bijbelschool  lesgegeven. Ondertussen  zijn  ze weer  terug  in 
Nederland  waar  ze  niet  uitgepraat  raken  over  hun 
wonderbaarlijke reis naar India! 
 
Bezoek aan het dorp van Duwasha, Kamlesh, Heera , Ravina en 

Vandana Manji 
 

 
V.l.n.r. Duwasha, Kamlesh, Heera, Ravina en Vandana Manji 

 
Onze meisjes Duwasha, Kamlesh, Heera, Ravina en Vandana Manji 
komen uit een hindoe dorpje  in Madhya Pradesh. Hun  families zijn 
christen  geworden.  De  vader  van  Duwasha  is  voorganger  en  de 
samenkomsten vinden plaats  in  zijn huisje.  John,  Jos en evangelist 
Ankit  Gabriel  zijn  er  met  onze  meisjes  Kamlesh  en  Heera 
heengereden waar de vader van Duwasha een kleine  samenkomst 
had georganiseerd. Jos, John en Gabriel brachten er het woord van 
God  en  hebben  de  gelovigen  bemoedigd.  Jos was  erg  aangedaan 
door de armoede van deze gelovigen en was zo blij dat hun kinderen 
in  ons  kinderhuis  zijn  opgenomen. Wij  hebben  veel  kinderen  uit 
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deze  streek  in  ons  kinderhuis  gehad.  Onder  hen  Florence  en 
Mahendra Armo, Anno en Sushma Yadav, Ishwari Sonwani, Saroj en 
Manti Dhurway en  Leena en Aruna Rajdwar en hun broer Rakesh, 
die nu een groot werk voor de Heer doet  in Dhindori net zoals zijn 
vader Manulal Rajdwar die  tientallen  jaren met  gevaar  voor eigen 
leven  lopend  en  op  de  fiets  de  dorpjes  in  de  jungle  met  het 
evangelie bereikt heeft en duizenden tot de Heer heeft geleid. 

 
Trouwerij Sudarshan Singh en Vineeta Das 

Een ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een 
verstandig man,  die  zijn  huis  bouwde  op  de  rots.  En  de  regen  viel 
neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich 
op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. 
Mat.7:24‐25 

Op 11 januari vond de trouwerij van 
Sudarshan  Singh  en  Vineeta  Das 
plaats.  Sudarshan  heeft  17  jaar  in 
het  kinderhuis  gezeten  en  Vineeta 
15  jaar  waar  ze  elkaar  al  graag 
mochten. Sudarshan heeft theologie 
gestudeerd en werkt als coördinator 
bij  de  Bijbelvertalers  en  Vineeta  is 
onderwijzeres. De trouwdienst vond 
plaats  in  de  kerk  van  Vineeta  in 
Raipur  en  ik mocht  het woord  van 
God brengen. Shanta Willemen was 
speciaal voor de trouwerij naar India 
gekomen en had de trouwjapon van 
Carin Willemen  bij  zich  die Vineeta 

droeg. John en ik zaten op het podium toen het prachtige bruidspaar 
binnen  kwam.  Tot  mijn  grote  vreugde  stond  er  boven  hun 
trouwkaart het mooie Bijbelvers van Jozua, ‘Ik en mijn huis wij zullen 
de Here  dienen’ wat mij  aanspoorde  om  over  het  huis  dat  op  de 
Rots  gebouwd was  te  spreken  omdat  het mijn  verlangen was  dat 


