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Op 20 januari hebben we op de verjaardag van John de 
herdenkingsdienst in onze Elisabeth Campus gehouden. Nehemiah 
Abraham, Sudarshan Singh, Sagar Rai, Neetu Mala Masih en Monika 
en Sarika John hadden het programma heel goed voorbereid. De 
dienst was live te volgen via Zoom en Facebook.  Esther Rao was 
uitgenodigd om te spreken. Zij was door haar man in brand gestoken 
toen ze haar leven aan de Heer had gegeven, nadat zij van kanker 
was genezen toen een christelijke vrouw voor haar had gebeden. Zij 
was voor 90% verbrand maar de Heer heeft haar bewaard 
en zij wordt machtig door de Heer gebruikt in India. Voorganger 
Mukthar Masih, die Johns beste vriend was, kwam helemaal uit de 
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Toen Debora, de voedster van Rebekka, 
gestorven was, werd zij begraven 

beneden Betel onder een eik en men 
noemde die: Eik van geween. 

 
         Gen. 35:8 

 
 
 

  Jaargang 33 
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provincie Punjab uit een plaats aan de grens met Pakistaan. Een dag 
eerder kwamen er zoveel gasten dat alle kamers vol waren. Om 
twaalf uur was er een korte aanbiddingsdienst in de volle kerk 
waarna het programma startte met de opening van een klein 
museum in een ruimte naast het kantoor met foto’s en voorwerpen 
van John. Een aantal kinderen die in het kinderhuis is opgegroeid 
hebben dit opgezet ter nagedachtenis van John. De vader van John 
heeft het geopend. Johns jongste zus Sandhya Alfred sprak een kort 
woord waarna de grote menigte in groepjes naar binnen ging. John 
had niet veel voor zichzelf want hij gaf altijd alles weg, maar het is 
mooi geworden en mensen kunnen het nu bezichtigen als ze het 
graf komen bezoeken. Daarna heeft Esther Rao de eerste steen 
gelegd op het graf en zijn er bloemen en kransen gelegd en planten 
en bomen geplant. We hadden voor de hele dag een kok gehuurd 
die met zijn personeel alles regelde. Hij had heerlijk gekookt en de 
menigte heeft ervan genoten. Om vier uur werd er thee geschonken 
en vond tegelijkertijd de weduwenmiddag plaats waar de weduwen 
hun maandelijkse bijdrage ontvingen en ze ook allen een 
muskietennet van een vriend van John kregen. Om vijf uur begon de 
herdenkingsdienst met een geweldige aanbiddingsdienst die geleid 
werd door Neetu Mala Masih en Samson Lal. Neetu Mala leidde de 
hele dienst. Zij is in het kinderhuis opgegroeid en komt nu eenmaal 
per maand een paar dagen om hier te helpen met de algemene 
leiding. Zij woont bij haar moeder die verzorging nodig heeft en 
geeft daarnaast ook les op een school en heeft haar eigen 
schoonheidssalon. Wij zijn  heel blij dat ze hier in het kinderhuis 
helpt. Verder heeft Monika John – die de dagelijkse leiding heeft 
over de kinderen - over het overlijden van John gesproken en is er 
een heel mooie video over het leven van John vertoond en erna een 
video van voorgangers uit vele plaatsen in India die een getuigenis 
gaven over John. Hierna sprak voorganger Mukthar Masih over 
Johns liefde voor de Here Jezus en mensen. Ik – Marja – heb 
gesproken over de voedster van Rebekka die zo trouw was dat ze 
met haar naar het buitenland emigreerde en er later stierf en 
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begraven werd onder een eik die Eik van Geween werd genoemd. 
De eik werd zo genoemd omdat de familie van Isaak en Rebekka en 
vrienden die haar gekend hadden daar huilden. Zij was een 
eenvoudige helpster maar een goede, liefdevolle, trouwe en 
godvruchtige vrouw want anders hadden ze nooit zo gehuild om 
haar en de eik zou nooit  Eik van Geween genoemd zijn. Ik heb ook 
lange tijd vreselijk gehuild om John en ik niet alleen maar de familie, 
de kinderen uit het kinderhuis en de jongeren die in het kinderhuis 
zijn opgegroeid, de gelovigen en voorgangers over heel India. Zelfs 
de winkeliers in Pendra Road en Bhilai en vrienden in Nederland en 
België, Frankrijk, Amerika en Zuid-Afrika hebben gehuild omdat John 
zo speciaal en liefdevol was. Na mij bracht Esther Rao het woord van 
God en vertelde hoe John  haar vanaf 2007  introduceerde aan vele 
dienstknechten van God in India en zo de weg opende voor haar om 
in kerken en conferenties te spreken. Aan het einde van de dienst 
werd een brief van Eljakim Heidema door Shashi Masih voorgelezen. 
Er waren ook Hindoe en Moslim winkeliers die de dienst 
bijwoonden. Na de dienst konden alle gasten deelnemen aan de 
maaltijd die was bereid met heerlijke gerechten. Iedereen heeft 
genoten van de dag en ik geloof dat John er in de hemel ook van 
genoten heeft! Het was zo een mooi moment om samen met alle 
dierbaren weer bij elkaar te komen en elkaar te bemoedigen. 
 

Nieuws van de Elisabeth campus 
 

Een grote groep van 52 kinderen is terug in het kinderhuis. Het is 
opnieuw zo levendig in de campus. Het is zo goed om de kinderen 
weer te horen spelen. Ze doen allerlei spelletjes, doen aan sport en 
spelen in de speeltuin. Net als verleden jaar hebben we weer een 
heel fijne groep. Deze maand vinden de praktijkexamens van de 
klassen 10 en 12 plaats. De eindexamens worden voor klas 10 pas in 
april gehouden en de klas 12 examens vinden in mei plaats. Onze 
kinderen gaan gewoon naar school nu. De kinderen missen John 
heel erg. Hij bracht zoveel vreugde in de campus en hij begeleidde 
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de kinderen en deed alles voor hen. Maar het werk gaat door zolang 
we de gelegenheid hebben. Er zijn namelijk heel strenge nieuwe 
wetten en amendementen gekomen die het nu erg moeilijk maken 
voor stichtingen die geld uit het buitenland ontvangen. Voor 31 
maart moeten alle stichtingen een nieuwe bankrekening hebben 
geopend in New Delhi en een nieuwe bankrekening in de plaats 
waar ze gevestigd zijn. Dit vergt het nodige papierwerk en alles wat 
daarbij hoort. 
 

 
 
Enkele kinderen zijn na hun eindexamens vertrokken en een groepje 
nieuwe kinderen is gekomen.  
Door het overlijden van John was onze bankrekening een tijd 
geblokkeerd en het geld uit Nederland teruggestuurd. Maar nu 
kunnen we gelukkig weer geld opnemen. De kerstgiften voor de 
kinderen en weduwen worden dit jaar dus Paasgiften! In  onze 
volgende nieuwsbrief zullen hiervan foto’s geplaatst worden. Het 
werk draait goed en de kinderen houden hun bidstond die door 
Monika John worden geleid, spelen en doen hun huiswerk. 
Voorganger Chandra Prakash Gendley en Samson Lal leiden de kerk. 
Elke zondag zit de kerk vol en worden er huisgroep bijeenkomsten in 
de dorpen georganiseerd. 
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Overlijden van mijn schoonvader George Hamilton David 
 

 
 
Op 5 februari ben ik met Monika John naar Bhilai gereden waar ik 
zondagmorgen in onze kerk gesproken heb en een baby heb 
opgedragen. Na de dienst moest ik Vikas Manikpuri uit ons 
kinderhuis dopen. Hij zou door John gedoopt worden maar helaas 
kon John het niet meer doen. Het was een wonderlijk moment.  
Toen kregen we het verdrietige bericht dat mijn schoonvader 
plotseling was overleden en zijn we onmiddellijk teruggekeerd naar 
Pendra Road, een reis van zes uur. De dag voor mijn vertrek naar 
Bhilai was ik nog gedag gaan zeggen en mijn schoonvader wilde mijn 
handen niet loslaten en zijn blauwe ogen schitterden van vreugde. 
Hij was 89 jaar en kon de krant en de bijbel nog zonder bril lezen. Hij 
was een krachtige en statige en principiële man. Hij is jarenlang de 
leider van onze plaats Jyotipur geweest. Hij was werkelijk een heel 
bijzonder iemand. Hij heeft ook veel voor onze stichting betekend. 
Hij heeft de leiding gehad over de bouw van alle gebouwen in de 
campus en tot de laatste week heeft hij de rekeningen opgemaakt. 
De kinderen waren gek op hem. Hij gaf hun snoepjes en klein geld 
en de kinderen gingen soms naar zijn huis om televisie te kijken. 
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John leek heel veel op zijn vader. Nu hij en John zijn overleden ben 
ik, naar de gewoonte in India, het hoofd van de hele familie 
geworden omdat ik de weduwe  van de oudste zoon ben. Alles bij 
elkaar een grote verantwoordelijkheid samen met de supervisie van 
de stichting in Pendra Road en Bhilai. Neetu Mala Masih en Sandhya 
Alfred hebben mij enorm geholpen na het overlijden van John en 
ook Monika en Sarika John en Ashish Prajapati zijn een zegen voor 
mij geweest. Het werk in Bhilai vraagt ook de nodige aandacht , 
maar de seminars zijn na 10 maanden gelukkig weer gestart door 
onder andere de stichting Seva Bharat en de Bijbelvertalers. Het is 
fijn dat we onze ruimte zo kunnen inzetten voor andere stichtingen. 
Wij verzorgen dan ook de maaltijden en de gasten kunnen er ook 
overnachten. Op 12 maart wordt in de kerk in Bhilai de 
herdenkingsdienst gehouden en op 14 maart houden we een 
leidersconferentie. 

 
Twee weeskinderen in het ons kinderhuis 

 
Esther Thomas is sinds 3 maanden in ons kinderhuis. De moeder van 
Esther had haar onmiddellijk na haar geboorte afgegeven in een 
weeshuis in Damo in Madya Pradesh zonder haar naam en plaats te 
noemen. Zij gaf haar weg omdat zij met een andere man ging 
trouwen die de baby niet wilde. Esther is in het weeshuis opgegroeid 
maar had geen achternaam. De voorganger uit die plaats heeft haar 
twee jaar geleden geadopteerd om haar een naam te geven. Maar 
kon haar door omstandigheden niet in huis nemen. Kortgeleden is 
het weeshuis gesloten. Voorganger Thomas wist niet wat hij met het 
meisje moest doen tot iemand hem vertelde over ons kinderhuis in 
Pendra Road. Hij belde op of wij het meisje op wilden nemen. John 
nam altijd alle kinderen op, en heb haar  - net als John zou doen – in 
het kinderhuis opgenomen. Ze is een mooi en intelligent meisje dat 
aardig Engels spreekt en ze heeft het hier heel goed naar haar zin. 
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Nitika is een klein meisje. Toen zij zes maanden was stierf haar 
moeder en verdween haar vader. Vanaf die dag werd zij door haar 
oma opgevoed. Omdat haar oma heel erg arm is en het moeilijk is 
om voor haar te zorgen hebben wij haar opgenomen in ons 
kinderhuis samen met haar nichtje Riya die een tijdje geleden haar 
vader is verloren waardoor er geen geld meer was om voor haar te 
zorgen. Haar moeder zit nu ook in ons weduwen project. 
 

Nieuws van het bestuur in Nederland 
 
Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor de mooie giften die 
we de afgelopen maanden hebben mogen ontvangen. Dit is een hele 
fijne bemoediging voor de werkers in India in deze afgelopen 
turbulente periode. 
Omdat er steeds meer vraag is naar een gebruiksvriendelijke manier 
om te kunnen doneren, is het sinds een paar maanden mogelijk om 
via de doneerknop op onze website www.kinderenvanindia.nl te 
doneren.  
Verder willen wij u vragen om bij verhuizing uw nieuwe adres aan 
ons door te geven. Dat kan telefonisch, of via ons e-mailadres of ons 
postadres - zie de colofon op de laatste pagina van de nieuwsbrief. 
 
 

http://www.kinderenvanindia.nl/
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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: Marja: 00 91 7751 220458 
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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