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‘Barmhartigheid roemt tegen het oordeel.’
Jakobus 2:13;
‘Want Ik vind vreugde in goedheid en niet in
offers, in kennis van God meer dan in
brandoffers!’ Hosea 6:6
Lieve familie en vrienden,
Bovenstaande verzen hebben mij dit jaar veel
beziggehouden. Het is makkelijk om met de
vinger te wijzen en te oordelen, maar als
barhartigheid heerst (liefde, vergeving, geduld),
zegeviert dat over oordeel. Niet zo makkelijk om
in de praktijk die houding te handhaven.
Uitdagingen
Zoals u weet zijn we bezig met het overdragen
van de verantwoordelijkheden aan onze
Nepalese medewerkers. De afgelopen vier
maanden werden we verrast door vier ECEC
docenten die ontslag namen. Twee van hen zijn
een Teacher Training Centrum gestart tegenover
onze Kathmandu dependance.
We hadden veel aan hun capaciteitsopbouw
gedaan in de loop der tijd. Je voelt je wat
bedrogen. Een gelegenheid voor mij om
bovengenoemde tekst te oefenen.

zorgen dat ze, in het geval ze weduwe mocht
worden, ze toch ‘getrouwd is. Daarmee blijft de
meisjes de sociale discriminatie en verdrukking
bespaard die weduwen ondergaan. De
ceremonie is een voorbereiding op haar
vrouwwording (menstruatie). Het meisje verblijft
twaalf dagen in een ‘grot’. De eerste elf dagen
mag ze geen licht zien en geen mannen om zich
heen hebben om haar puurheid te laten zien aan
de zon. Ze krijgt speciaal eten, onder andere
zonder zout. Aan het eind van de periode, nadat
de priester alle ceremonies heeft verricht mag ze
haar sluier afdoen en in het water kijken naar de
reflectie van de zon. Dan wordt ze aangekleed
als een bruid en wordt er een bruiloftsmaaltijd
aangeboden door de familie. Hindoeïsme is vol
tradities en helemaal vermengd met de cultuur.
De kerk
Ons kerkgebouw is al vijftien jaar ‘onder
constructie’. Dat komt omdat de gemeente werd
verdeeld in vier wijkgemeenten die ook een
gebouw nodig hadden. Samen hebben we aan
die projecten gewerkt. De moederkerk is
daardoor nooit afgebouwd. De afbouw is nu weer
gestart.

Asha’s vriendinnen uitgehuwelijkt
Asha (10) werd afgelopen week op het huwelijksdiner van een Hindoe vriendinnetje uitgenodigd.
Het was een groot diner met veel mensen.
Destiny, een ander vriendinnetje is in maart ook
uitgehuwelijkt
(Bhara
ceremonie). Ze
moet in totaal
drie
keer
trouwen:
Op
vijfjarige
leeftijd met de
‘baelvrucht’, op
tienjarige
leeftijd met de
‘eeuwige zon’
en de derde
keer met een
man.
Haar
eerste
twee
huwelijken zijn
om ervoor te

Eerst moest er een oud gebouw (kantoor)
afgebroken worden zodat er genoeg grond is om
goedkeuring te krijgen om er twee verdiepingen
bovenop te bouwen. We hopen dat de
vergunning spoedig verleend wordt en dat we
uiteindelijk een gebouw hebben waar we
kantoorruimte, zondagsschoolklassen, counseling- en vergaderruimtes kunnen inrichten. Na
de aardbeving vonden alle activiteiten plaats op
het platte dak, onder een afdak. Niet ideaal met
zo’n grote gemeente.

Interserve Nepal Conferentie
Afgelopen maand heeft de Interserve conferentie
plaatsgevonden in Pokhara. Het was heerlijk om
met Interservers van alle landen ons te bezinnen
op God’s eeuwige trouw. Ds. Karthak was als
spreker aanwezig en zijn zoon ds. Samuel was
de aanbiddingsleider.

Pastor Robert Karthak (92)

Dankbaar voor:
• De prachtige getuigenissen van de
geslaagde studenten over hoe de cursus hen
heeft veranderd en voor de 75 nieuwe
studenten.
• Jullie trouw en support.
• God’s trouw in het werk van TEACH en
ECEC en voor mij persoonlijk.
Gebedspunten:
• Aanstellen van een nieuwe CEO voor ECEC.
• Overdracht dagelijks management in 2017.
• Een nieuwe manager voor TEACH NEPAL.

De Interserve groep van 2017
Diploma-uitreiking van de 8ste groep
We zijn dankbaar dat er 57 mensen zijn geslaagd
voor de eenjarige cursus. De nieuwe groep is net
begonnen met 75 studenten! Geweldig!
Nieuwe Docenten voor ECEC
De afgelopen weken zijn we erg druk bezig
geweest met sollicitatiegesprekken. We zijn
dankbaar dat we drie nieuwe docenten hebben
kunnen aanstellen plus twee parttime stagiaires.
Die volgen de rest van de tijd de eenjarige
opleiding bij ECEC. Daarnaast zijn we op zoek
naar een algemeen manager.
Na de aardbeving
Samen met Asha ben ik op bezoek bij Shanti en
haar familie geweest. Hun huisje was verwoest
tijdens de aardbeving. Sinds die tijd woont het
gezin (twaalf mensen) in dit huisje. Ze zijn er
dankbaar voor.

Thuisfrontcommissie Reiny de Wit

Hartelijke groeten,
Reiny de Wit
Stand van zaken fondsenwerving
Hartelijk dank voor alle inspanningen die u doet
om onze begroting helpen te realiseren. Helaas is
de begroting voor 2017 en de jaren erna nog niet
rond. Reden hiervan is dat het gat dat is ontstaan
nadat een grote sponsor is weggevallen nog niet
is gedicht. We hebben uw hulp dringend nodig
voor de jaren 2017, 2018 en 2019 om het laatste
deel van de uitzending te kunnen realiseren.
Helpt u daarin mee? Dit kan door uw bijdrage
voor Reiny over te maken aan Stichting
Interserve Nederland inz. TFC R. de Wit
NL82INGB0005642489.
Wilt u meer informatie over de overdracht van het
werk? Neem dan contact op met info@stichtingteach.nl of telefonisch met het secretariaat 010
234 16 30.
Hartelijke groeten TC Reiny de Wit
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