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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: admin@kinderenvanindia.nl 

 
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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Dertig jarig jubileum Kinderhuis Elisabeth 

 
Op zaterdag 26 oktober hebben we in het gebouw de Schutse in 
Rotterdam het dertig jarig jubileum van ons Elisabeth Kinderhuis 
in  het  hart  van  India  gevierd  met  een  heerlijke  lunch  in  de 
bovenzaal waar vier lange feestelijk gedekte tafels klaarstonden. 
Beneden werden de gasten vanaf 12 uur verwelkomd en al snel 
stonden er groepjes gezellig met elkaar  te praten. Ook werden 
Indiase sieraden en leuke Indiase snuisterijen verkocht. Er waren 
prachtige  gebreide dekens, hele mooie handdoeken en  andere 
handwerken,  die  gemaakt  zijn  door  Gre  Vermeulen  en  haar 
dochter  en  verkocht  werden  ten  gunste  van  onze  zending. 
Eljakim  Heidema  verwelkomde  de  gasten  waarna  het  buffet 
geopend werd. We hadden zestig gasten verwacht, maar er zijn 
er honderd gekomen vanuit verschillende plaatsen in Nederland. 
Het was zo goed hen te zien! Onder het eten werd een video van 
de  kinderen en weduwen  vertoond. Mij was  gevraagd om een 
terugblik  te  geven  over  het  leven  in  het  kinderhuis  en  het 
zendingswerk. Elisabeth Eikenboom, die zendelinge in Roemenië 
is, was uitgenodigd om het feest bij te wonen omdat zij 30  jaar 
geleden aangeboden had sponsors te vinden om een kinderhuis 
te  kunnen  beginnen.  En  al  snel  had  ze  toen  tien  sponsors 
gevonden  en  konden  wij  een  kinderhuis  openen.  Zij  gaf  een 

NNNiiieeeuuuwwwsss   UUUiiittt   hhheeettt   HHHaaarrrttt   VVVaaannn   IIInnndddiiiaaa   

En Samuel nam een steen en stelde die 
op tussen Mispa en Sen; 

Hij gaf hem de naam Eben‐Haezer, 
 en zeide:  

Tot zover heeft ons de Here geholpen. 
 

1 Samuel 7:12 
 

  Jaargang 31 
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aangrijpend  getuigenis  over  deze  start.  Het  was  ook  fijn  dat 
Matthias en Gerrie van der Weide aanwezig waren. Zij hebben 
de  stichting  Kinderen  van  India  voor  ons  opgezet  via  de  Oost 
Europa  Zending.  We  konden  deze  dag  ook  een  leuke  video 
vertonen  die  gemaakt  is  door  de  oudere  kinderen.  Zij  hadden 
zelf  een  aantal  kinderen  uit  het  kinderhuis,  weduwen  en 
kokkinnen  geïnterviewd.  Voor  dit  jubileumfeest  had  Shanta 
Willemen  een  koortje  georganiseerd  met  Martha  Oudeman, 
Shashi Prakash, Angelina Masih, Indhra Jairam, Sherida de Waard 
en  Lilian Moti  onder  gitaarbegeleiding  van  Fred  lachman    en 
zongen zij Hindi liederen. Het was prachtig! Ook hebben Martha 
Oudeman en Shashi Prakash een heel mooi getuigenis gegeven.  
Shashi  is met ons meegekomen uit India om met het bestuur  in 
Nederland en de sponsors kennis te maken. Zij  is namelijk vice‐
voorzitter  van  onze  stichting  in  India.  Zij  heeft  13  jaar  in  het 
kinderhuis  gezeten  en  heeft  sociologie  aan  de  universiteit 
gestudeerd.  Na  haar  trouwen  heeft  ze  nog  een  studie 
maatschappelijk werk gevolgd en werkt nu als maatschappelijk 
werkster bij World Vision in India. Na de lunch en presentaties is 
er nog gezellig nagepraat en zijn ook vele mooie herinneringen 
opgehaald. Wij hebben het een fantastisch feest gevonden. In de 
bijbel  lezen  we  dat  Samuel  een  steen  opzette  en  hem  Eben‐
Haezer noemde, wat God helpt betekent. Na de overwinning op 
de vijand die hen zolang had geteisterd  , sprak Samuel het volk 
toe en zei dat de Heer hen tot zover had geholpen. Wij hadden 
geen  steen meegebracht, maar wij  hebben  op  ons  dertig  jarig 
jubileum  het  boekje  ‘Van Druppel  Tot Waterval’ meegenomen 
om  te  gedenken  dat  de  Heer  ons  al  die  dertig  jaar  geholpen 
heeft en we honderden kinderen hebben kunnen helpen met de 
hulp  van  de  sponsors  en  donors  die  ons  zo  trouw  geholpen 
hebben.  In  dit  boekje  vertellen  negen  jonge  vrouwen  en  twee 
jonge mannen over hun  jeugd die zij  in het Elisabeth Kinderhuis 
hebben  doorgebracht  en  hoe  de  Heer  hen  gezegend  heeft. 
Degenen  die  op  het  jubileumfeest  waren  hebben  dit  boekje 
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/ 5 tafels / 25 extra stoelen/ dak en dakpannen voor de aanbouw/ 
elektriciteitsbedrading/  lampen en  lampenkappen en 1 opbergkast) 
en arbeidskosten.  
 

 
 

Het  streven  is om deze werkzaamheden  in de eerste helft 2020  te 
kunnen  afronden.  Wilt  ook  u  een  bijdrage  geven  voor  dit 
jubileumproject?  Dan  kunt  u  uw  gift  overmaken  naar  ons 
bankrekeningnummer  : IBAN NL93 INGB 0000 6594 98 t.n.v. Stg. 
Kinderen van India onder vermelding van JUBILEUMGIFT.   
We  hebben  sinds  het  jubileumfeest  al  een  aantal  giften  hiervoor 
mogen ontvangen. Heel hartelijk dank hiervoor! 
 

Kerstactie 2019  
 

De  tijd gaat zo  snel en de Kerst komt er alweer aan. Zoals elk  jaar 
willen wij de kinderen en de weduwen dit  jaar opnieuw een  jas of 
een vest geven omdat de winters erg koud zijn bij ons in de bergen. 
De  kinderen  en  weduwen  kijken  er  elk  jaar  naar  uit. 
Wilt u ook meedoen met deze actie?  
Dan kunt u een gift overmaken op ons bankrekeningnummer  IBAN 
NL93  INGB 0000 6594 98 onder vermelding van  ‘KERSTGIFT 2019’.  
Hartelijk Dank!!   
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aan  toe naar het woord dat over mij gesproken was en dat  is echt 
een  wonder!  In  Nederland  konden  we  meehelpen  met  de 
voorbereiding  van  het  dertigjarig  jubileum  van  het  Elisabeth 
Kinderhuis, dat we zo graag met de sponsors en donors en vrienden 
wilden vieren. Intussen zijn de kinderen in India terug van de diwali 
vakantie en zijn ze aan het tweede semester begonnen. We hebben 
ook dit  jaar een heel  leuke  groep  kinderen  in het  kinderhuis.  Elke 
dag  bellen we  even  om  te weten  hoe  het  gaat  en  ze maken  het 
allemaal goed, maar voor de christenen en andere minderheden en 
de oppositie in India wordt het wel steeds moeilijker. 
 

JUBILEUMPROJECT: afwerken en inrichten eetzaal Kinderhuis 
 
Ter gelegenheid van ons 30 – jarig jubileum hebben we besloten een 
passend  project  op  te  zetten  voor  de  kinderen  in  het  kinderhuis. 
Gekozen  is  voor een project dat direct  invloed heeft op het  leven 
van de kinderen  in het kinderhuis. Het betreft het verder afwerken 
en inrichten van de huidige eetzaal. De eetzaal van het kinderhuis is 
in 2015 uitgebreid, omdat toen naast de kinderen van het kinderhuis 
ook nog eens 300 kinderen van het Compassion Project  iedere dag 
kwamen  eten.  Helaas  heeft  de  hulpverleningsorganisatie 
Compassion  ‐  samen met  honderden  andere  organisaties  –  geen 
verlenging  van  hun  vergunning  gekregen  van  de  Indiase  overheid. 
Dus op dit moment  is de eetzaal een grote  ruimte die nog  verder 
aangekleed moet worden.  In  2018  hebben we  2 muren  van  deze 
eetzaal  verder  kunnen afbouwen en nu willen we dit  jaar nog het 
dak  op  de  aanbouw  afmaken.  Daarnaast  willen  we  de  reeds 
operationele eetzaal verder aankleden en een gedeelte daarvan zo 
afmaken  dat  het  kan  dienen  als  multifunctionele  ruimte  voor 
ontspannende  binnenactiviteiten  ten  behoeve  van  de  kinderen. 
Hierbij  gaat  het  om  het  betegelen  van  de  betonnen  vloer  en  het 
plaatsen  van  nog  een  aantal  tafels  en  stoelen.  Ook  willen  we 
passende verlichting plaatsen en de wanden verder afschilderen.  De 
geschatte kosten zijn €7.500,‐  inclusief materiaalkosten (tegels/ verf 
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meegekregen.  Alle  sponsors  die  niet  aanwezig  waren  zullen 
binnenkort ook dit boekje van ons per post ontvangen.  

 

 
v.l.n.r. Martha – Angelina – Shanta‐ Shashi 

 
Het zangkoor 
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                                 Elisabeth 
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Tussen de 2 reizen naar Nederland 
 

Na  onze  terugkomst  in  India  (afgelopen  zomer) werden wij  in  de 
zondagochtend  samenkomst  in onze kerk  feestelijk ontvangen met 
bloemenkransen en zijn 450 gelovigen op het podium langsgekomen 
om ons de handen te schudden. Het was een hele fijne dienst en het 
was zo goed al de gelovigen te zien die uit de dorpjes om onze plaats 
heen  komen  en  het  niet makkelijk  hebben  omdat  zij  christen  zijn 
geworden. Drie vrouwen wonen bij ons op de campus  in een klein 
kamertje  omdat  zij  hun  dorp  uit  zijn  gezet  en  nooit meer  terug 
kunnen  gaan.  Nog  geen  twee weken  later werd  ik  ziek  en  in  vijf 
weken  verloor  ik  zeven  kilo. Uit de  test  kwam dat  ik een  ernstige 
vorm  van  amoebe  had.  In  het  ziekenhuis  gaf  de  dokter mij  twee 
soorten  antibiotica, maar  ik werd  alleen maar  zieker.  Terwijl  ik  zo 
ziek was, moest John vaak weg om onze zending in de stad Bhilai te 
bezoeken en om de noodzakelijke  formulieren en zakelijke stukken 
te overleggen aan onze accountant in Bilaspur. Op dat moment was 
het ook niet meer zeker of ik wel naar Nederland kon reizen, omdat 
ik  steeds  zieker werd.  Enkele  dagen  voor  de  reis  naar  India  toen 
kreeg  ik een woord  van God  van profetes Rashmi Dethe. Zij  sprak 
dat  ik  ook mee  naar Nederland  zou  gaan  en  dat  de Heer me  zou 
genezen. Uit geloof ben ik meegegaan en we hadden weer een heel 
gezegende  reis.  Sinds onze  aankomst  in Nederland ben  ik er  goed 


