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In deze zendingsinfo:
 Nieuws over het programma in Nepal
 Aankondiging Pinkstercampagne GZB

Als gemeente zijn we betrokken bij  het  GZB-programma in
Nepal. Naast evangelisatiewerk en toerustingswerk probeert
de kwetsbare kerk in Nepal juist ook een ‘Asal Chhimekee’,
een goede naaste te zijn. Door diaconaal om te zien naar de
ander, mag het Licht vallen op Jezus Christus die ons een
voorbeeld heeft  nagelaten om in liefde om te zien naar de
ander.

Achtergrond Asal Chhimekee Nepal
Een groot deel van de Nepalese bevolking kan net wel of net niet het hoofd boven water houden. De
meesten hebben geen stabiel inkomen. Goed onderwijs en goede zorg is geen gemeengoed. Kerken
in Pokhara willen invulling geven aan hun diaconale rol en een antwoord geven op de vele sociale
problemen in de wijde omgeving van hun stad en hebben daarvoor een organisatie opgericht, Asal
Chhimekee Nepal (ACN). De naam Asal Chhimekee is veelzeggend: ‘goede naaste’. Met een team
van  professionele  sociaal  werkers  en  vrijwilligers  uit  betrokken  kerken  willen  ze  helpen  de
armoedespiraal te doorbreken. Tegelijkertijd getuigen zij van hun geloof in Jezus Christus. Dit laatste
is niet altijd makkelijk en lang niet altijd mogelijk in de hindoe cultuur van Nepal. 

Hoe ziet dat werk eruit?
Een team van ACN bezoekt een dorp, spreekt mensen aan en nodigt ze uit om bij elkaar te komen om
zo informatie  te  krijgen over  de noden en behoeften in  een dorp.  In  Nepal  is  deze aanpak zeer
gangbaar en gebruikelijk. Een terugkerende thema is het gebrek aan (kennis over) basisverzorging en
basisgezondheidszorg. Ook al leven we in 2021, je zou het haast niet meer verwachten, maar er is in

afgelegen, arme dorpen nog zoveel onbekendheid hierover.
Tevens  is  er  maar  beperkte  toegang  tot  goede  zorg.
Armoede heeft  niet  alleen een financieel  aspect,  maar is
ook  terug  te  zien  in  omstandigheden,  in  motivatie,  in
vermogen om te leren en te veranderen. Medewerkers van
ACN doen hun best om iets hierin te veranderen. ACN geeft
voorlichting en organiseert meerdaagse medische kampen.
Onderwerpen  zijn  onder  andere  zwangerschap,
borstvoeding, basishygiëne, voorkomen en behandelen van
eenvoudige ziekten en mondverzorging. De sociaal werkers
van ACN stimuleren mensen om een zorgverzekering af te
sluiten. Zo krijgen ze betere zorg en vragen ze ook snéller
om zorg. 

In  elk  dorp  start  en  begeleidt  ACN ‘zelfhelpgroepen’. Deze groepen bestaan uit  vnl.  vrouwen die
gezamenlijk  uitdagingen  aanpakken  en  elkaar  daarbij  helpen.  Zowel  christen  als  niet  christenen
samen. Er wordt gezamenlijk gespaard voor doelen die ze samen bedenken. Zo’n groep heeft veel
mooie  kanten.  Men  investeert  in  relaties,  vrouwen  ervaren  steun  bij  elkaar  en  het  geeft  hen
zelfvertrouwen. Zo worden uitdagingen met elkaar het hoofd
geboden. We horen prachtige verhalen hierover terug. 

Een  ander  speerpunt  van  het  werk  van  ACN  is  het
verbeteren  van  inkomen  en  de  leefomstandigheden  voor
m.n. vrouwen.  Zij zijn vaak de motor in het gezin en zelfs in
het dorp.  ACN biedt vaktrainingen, advies en begeleiding
aan, bijvoorbeeld op het  gebied van vee-/landbouw.  Ook
worden deze vrouwen geholpen met  het  starten van een
klein bedrijfje. Deze hulp bestaat uit een basistraining in het
runnen van een bedrijfje en er kan, indien nodig, een kleine
lening afgesloten worden om bijvoorbeeld dieren en zaden
aan te schaffen. 
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ACN wil het werk duurzaam doen. Zij starten het werk in de lokale gemeenschappen op en werken
naar lokale verantwoordelijkheid toe, door middel van training en begeleiding. Dit  gaat soms snel,
soms langzaam, soms loopt het goed, en soms loopt het niet. Daar zijn allerlei oorzaken voor. Een
terugkerende ‘uitdaging’ is bijvoorbeeld dat dorpsbewoners (inclusief christenen) het moeilijk vinden
om  met  mensen  uit  een  andere  kaste  om  te  gaan.  In  de  hindoe  cultuur  is  het  beslist  niet
vanzelfsprekend dat een hogere stam een lagere helpt. Naar zieken wordt – mede hierdoor - nog
steeds met een schuin oog gekeken, deze mensen worden vaak buitengesloten. 

Bid- en dankpunten

Willen  jullie  bidden  en  danken  voor  het  werk  van  onze
diaconale partnerorganisatie Asal Chhimekee in Nepal?

 Dank  voor  hun  grote  inzet,  hun  liefde  voor  de
mensen om hen heen, dat ze zoveel oog en hart
hebben voor de vele armen om hen heen. 

 Bid  voor  volharding  en  creativiteit.  Dat  ze  niet
‘gewend’ raken aan armoede en onrecht, maar er
steeds christelijk verontwaardigd over blijven

 Bid voor de vrouwen, kinderen, gezinnen, families
in  Nepal  die  in  armoede  leven  en  zo  weinig
perspectief  hebben.  Dat  ze  volhouden  en  moed
houden. 

 Bid dat velen Jezus Christus leren kennen.

Pinstercampange

D.V. zaterdagavond 15 mei: online GZB-event

De GZB ziet er naar uit om u weer te ontmoeten en
om  verhalen  te  delen  uit  Gods  wereldwijde  kerk.
Helaas is het dit voorjaar nog steeds niet mogelijk om
de GZB-dag te organiseren. In plaats daarvan bereidt
de  GZB  een  pinkstercampagne  voor  met  als
hoogtepunt een online GZB-event op zaterdagavond
15 mei 2021. Thema is ‘Houd het vuur brandend’. Reis
mee  door  de  wereldkerk  en  laat  u  inspireren  door
mensen die worden gedreven door het vuur van hun
geloof. 

Samen willen we in de week vóór Pinksteren de vlam
van het geloof verder doorgeven en onze liefde voor
zending  als  een  lopend  vuur  door  Nederland  laten
trekken. Jong en oud dagen we uit om mee te doen
met  een  route  door  Nederland.  Lopend,  fietsend,
biddend, pratend – samen op weg naar Pinksteren! 

Denk en doe mee! 
Heeft u ideeën voor de Pinkstercampagne van de GZB en/of wilt u graag meedoen, laat het de GZB
weten via: info@gzb.nl. Kijk voor meer informatie over de pinkstercampagne én om u aan te melden
voor het event op 15 mei op www.gzb.nl/event .  

Vriendelijke groeten, Anneke, John, Paul, Peter

Ps.
Als  u  voor  iemand  in  de  gemeente  de  nieuwsbrief regelt,  wilt  u  deze info dan  ook  uitprinten
indien mogelijk en bij de nieuwsbrief voegen?
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http://www.gzb.nl/event

