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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. 

  

     

augustus 2019 1 

 
 
 

Nieuws uit de Elisabeth Campus 
 
Terwijl  wij  in  Nederland  verbleven,  waren  de  kinderen  met 
zomervakantie naar huis en  is alles goed verlopen op de Elisabeth 
Campus. Dit jaar hebben we van een groot aantal kinderen afscheid 
genomen.  De  meeste  kinderen  hebben  hun  schoolopleiding 
afgemaakt  en  Mumta  Sahu  en  Pinky  Kurre  hebben  hun 
verpleegstersopleiding  afgerond  en  een  baan  als  verpleegster 
gekregen.  Een  paar  kinderen  zijn  verhuisd  en  Alisha  Saket,  Arti 
Saket, Suman Lahiri, Arti Chandrabhan en Chandani Sahu zijn  in de 
zomervakantie getrouwd.  
Er zijn deze zomer enorm veel mensen aan de deur geweest om een 
plaats voor hun kinderen in ons kinderhuis te vragen. Op 1 juli is het 
nieuwe  schooljaar  begonnen  met  een  grote  groep  nieuwe  jonge 
kinderen. Het  geluid  van de  vele nieuwe  spelende  kinderen op de 
campus  geeft ons  veel  vreugde. Alle  kamers  zijn weer  gevuld met 
kinderen. Op school hebben we enkele nieuwe onderwijzers. Het  is 
zo goed om de school in de campus te hebben voor de veiligheid van 
de  kinderen. Het  is  elke  dag  een  vreugde  om  hen  in  hun  blauwe 
uniformen uit school te zien komen! Op 31 juli hadden de kinderen 
onder  leiding  van hun  leidster Monika  John  een  speciale bidstond 
van  tien uur  in de  avond  tot half  vier  in de nacht. Het was  alleen 
voor de grote meisjes en jongens maar de kleine meisjes wilden niet 
weg.  Gelukkig  was  de  volgende  dag  een  feestdag  en  konden  ze 
uitslapen.  Het  was  een  heel  krachtige  bidstond  en  alle  nieuwe 
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kinderen werden, net zoals bij de uitstorting van de Heilige Geest op 
de  dag  van  het  Pinksterfeest  (zoals  beschreven  in  het  boek 
Handelingen),  vervuld met  de Heilige Geest  en  spraken  in  nieuwe 
tongen  en  profeteerden.  Sindsdien  is  er  een  grote  opwekking 
uitgebroken  in  het  kinderhuis  net  als  in  het  jaar  1995  waar  de 
kinderen van toen nu nog over spreken!   
Op 7 augustus werd de weduwenmiddag gehouden die geleid werd 
door  assistent  voorganger  Chandra  Prakash  Gendely  en  Monika 
John. Het was weer een gezellige middag.  

 
De nieuwe toiletten 

 
Omdat de Minister President Narendra Modi al een paar jaar mooie 
huisjes  voor  de  arme  mensen  bouwt,  is  het  heel  moeilijk 
bouwvakkers te vinden voor de bouw. Daarom duurde het heel lang 
voordat we aan de bouw van de nieuwe toiletten  in het kinderhuis 
konden beginnen en nu het de regentijd is zijn de bouwvakkers bezig 
met hun  rijstvelden. Maar spoedig zullen ze het dak op de nieuwe 
sanitaire  voorzieningen  leggen. We  hopen  dat  het  werk  voor  de 
winter is gedaan. 
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Op wonderbaarlijke wijze hielp de Heer ons om een  kinderhuis  te 
openen met  tien kinderen voor wie Elisabeth al heel snel sponsors 
had  gevonden.  De  gelovigen  uit  de  Volle  Evangelie  Gemeente  de 
Schutse  gingen  kinderen  sponsoren wat  ze  zo  trouw  al  die  jaren 
gedaan  hebben.  Later  kwamen  er  veel  nieuwe  sponsors  bij. 
Werkelijk het  is het werk van de Heer en het  is wonderlijk  in onze 
ogen.  Snel  ging  het  bericht  door  de  dorpen  dat  er  een  nieuw 
kinderhuis  geopend  was  in  Pendra  Road  en  vanuit  verschillende 
plaatsen  kwamen  mensen  om  een  plaats  in  ons  kinderhuis  te 
vragen. Eerst hadden we een huurhuis tot we een eigen kinderhuis 
konden bouwen met de hulp van geliefde vrienden uit Nederland. 
De sponsors hebben de kinderen zo trouw geholpen  in al die dertig 
jaar.  Daarom  willen  wij  met  alle  sponsors  en  vrienden  van  de 
stichting het 30‐  jarig  jubileumfeest vieren en de Heer danken voor 
Zijn goedertierenheid. Net als de profeet Samuel kon zeggen dat de 
Heer hem zover had geholpen, kunnen wij ook zeggen dat de Heer 
ons tot nu toe geholpen heeft. Op 13 augustus kwam er een nieuw 
meisje uit het  kinderhuis naar  John  toe en  zei dat  ze  zo dankbaar 
was  dat  zij  in  het  kinderhuis mocht  komen.  Ze  vertelde  dat  zij  in 
duisternis woonde, maar dat  ze hier  in het kinderhuis  redding had 
gevonden en de Heilige Geest had ontvangen en ze nu  in het  licht 
wandelde. Ze had nog nooit van de Here Jezus gehoord. Het was een 
vreugde haar dankbaarheid  te  zien. De kinderen, de weduwen, de 
voorgangers en evangelisten en het personeel  zijn de  sponsors en 
vrienden van de Stichting Kinderen van  India  zo dankbaar  voor de 
financiële hulp. Het bestuur van de Stichting Kinderen van India had 
ons uitgenodigd om in de maand juni naar Nederland te komen om 
de sponsors en vrienden van de Stichting te ontmoeten en het 30‐
jarig jubileum voor te bereiden. En nu komen we dit najaar speciaal 
voor het jubileumfeest. Wij zullen van 17 oktober tot 4 december in 
Nederland  zijn.  Wij  danken  de Heer  voor  de  grote  dingen  die Hij 
voor ons heeft gedaan. Hij is ons in die 30  jaar zo nabij geweest en 
heeft ons steeds opnieuw geholpen en gered uit de handen van de 
vijanden van het kruis. 
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Vooraankondiging 30‐jarig Jubileumfeest 
op zaterdag 26 oktober a.s. 

 
En Samuel nam een steen en stelde die op tussen Mispa en Sen; hij 
gaf hem de naam Eben‐Haezer, en zeide: Tot hiertoe heeft ons de 

Here geholpen.   1 Samuel 7:12 
 

Met een hart vol dank willen wij alle  sponsors en vrienden van de 
Stichting  Kinderen van  India  informeren dat we op 26 oktober a.s. 
het  dertig  jarig  jubileum  van  onze  Stichting  Elisabeth  Children’s 
Welfare Society’ zullen vieren in het gebouw van de Volle Evangelie 
Gemeente De Schutse in Rotterdam.  

 
In het  jaar 1989  toen we net getrouwd waren, heeft Matthias van 
der  Weide  ons  geholpen  om  de  Stichting  Kinderen  van  India  in 
Nederland op te zetten. Elisabeth Eikenboom, die bij de Oost‐Europa 
Zending werkte, was 22 jaar oud toen ze naar John kwam en zei als 
wij een kinderhuis wilden openen  in  India zij ons   in Nederland kon 
helpen.  John  zei haar dat de Heer  in Amerika  in  een profetie had 
gesproken dat hij een hart voor de weduwen had en dat zijn nieuwe 
bediening met kinderen zou beginnen.  
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Ons verlof in Nederland 

Dat goedertierenheid en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw 
hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. En vind gunst en goedkeuring 

in de ogen van God en van de mensen. 
Spreuken 3:3‐4 

 
De dag voor we met de trein naar Mumbai vertrokken om vandaar 
via Dubai naar Amsterdam te vliegen, kregen we een woord dat we 
in de gunst zouden vallen bij  God en bij de mensen (zoals Jozef en 
Samuel in de gunst vielen bij God en de mensen) en dat is werkelijk 
uitgekomen. Ons verlof in Nederland is als een droom geweest. We 
hadden een heel goede reis en Jan en Astrid van Hoeve kwamen ons 
afhalen. We mochten weer in het appartement van de gemeente de 
Schutse in Rotterdam logeren, waar we een heel goede tijd hebben 
gehad. De dag voor Pinksteren  is  John naar de Pinksterconferentie 
van  Opwekking  in  Biddinghuizen  geweest.  Op  eerste  Pinksterdag 
waren we  in de Schutse waar broeder en  zuster Boonstra hun 60‐
jarig huwelijk vierden en zij een zegen kregen. Op 11 juni waren we 
uitgenodigd om in de celgroep van Jos en Anke IJsselstijn te spreken. 
Het  was  een  fijne  bijeenkomst.  Op  zondag  16  juni  hebben  we 
gesproken in de Restoration Gemeente in Groningen van voorganger 
Hendrik  Jan  en  Jacoba  van  Mourik.  Het  was  fijn  hen  en  de 
gemeenteleden weer te ontmoeten. Op zondag 23  juni  hebben we 
in de Bekestein Gemeente  in Hendrik‐Ido‐Ambacht  gesproken. Tot 
mijn  verrassing  ontmoette  ik  daar  mijn  vriendin  Gerrie  van 
WIngerden  van  de  internationale  telefoon‐centrale waar we  jaren 
geleden werkten.  Ik had haar 25  jaar niet gezien! Maandag 24  juni 
mochten we spreken in de Celgroep van de Schutse in Schiedam bij 
Cokkie Wapenaar. Het was een geweldige dienst met een groep fijne 
mensen  van God.  De  volgende  dag  hebben we met  het Ouderen 
Contact  van  de  Schutse  in  het  Pannenkoekenhuis  in  Barendrecht 
gegeten.  Het  was  buitengewoon  en  we  hebben  samen  gezongen 
geleid door Fred Lachman op de gitaar. Zondag 30  juni heb  ik  in de 
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gemeente de Schutse gesproken en kregen we aan het einde van de 
dienst een zegen van de voorganger Nico Rijsdijk. Na de dienst vond 
de  ontmoetingsmiddag  van  de  Stichting  Kinderen  van  India  op  de 
jeugdzolder  plaats,  wat  een  hele  leuke  en  gezellige  middag  is 
geweest.  Het  was  zo  goed  om  de  sponsors  en  vrienden  van  de 
stichting  te  ontmoeten.  Aan  het  einde werden  er  selfies  gemaakt 
met de sponsors.  
 

 
 
Zondag 7 juli hebben Eric en Shanta Willemen met hun zoontje Joel 
ons meegenomen  naar  Alphen  aan  de  Rijn waar we  in  de  Bethel 
Gemeente van voorganger David en Marijke Kok waren uitgenodigd 
om  te komen spreken. Na de  fantastische zangdienst  gaf  John zijn 
getuigenis en Eric vertaalde hem. Hierna sprak ik het woord waarna 
we voor de gelovigen gebeden hebben.  
We  willen  het  bestuur  van  de  Stichting  Kinderen  van  India,  de 
gemeente  de  Schutse  waar  we  opnieuw  in  het  appartement 
mochten  verblijven  en  onze  ontmoetingsdienst  op  de  jeugdzolder 
mochten houden, de gemeenten en celgroepen die ons uitgenodigd 
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hebben  en  alle  vrienden  die  we  ontmoet  hebben  heel  hartelijk 
danken.  
Naast  deze  hele  fijne  bijeenkomsten  en  ontmoetingen  die  we 
hebben gehad  in deze diverse gemeenten en groepen, hebben we 
ontzettend  leuke  dagen  gehad met  diverse  vrienden,  sponsors  en 
familie.  Te veel om op te noemen. We willen een ieder heel hartelijk 
danken  voor  alle  leuke  uitstapjes,  heerlijke  etentjes,  goede 
gesprekken  en  ook  voor  de  goede  zorgen  zoals  de maaltijden  die 
voor ons zijn bereid op de dagen dat we ‘thuis’ waren.  
Hartelijk  dank  aan  degenen  die  ons   giften,  cadeaus   en  liefde 
gegeven hebben. Het is een ongelofelijk mooi verlof geweest. 

 
Terugkomst in het kinderhuis in Pendra Road 

 

 
 

 


