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Goed nieuws voor de Hindoes in India

Hoe bereiken christenen in India de Hindoes met het evangelie? Deze vraag legden wij voor aan de zusters
in Noordoost India, met wie onze bond contact onderhoudt. Wij kregen antwoord van Mrs. R. Pulamte,
secretaresse van de Women Missionary Society (WMS, VrouwenZendingsVereniging):

Met grote vreugde ontving ik uw brief. Ook de andere bestuursleden van de WMS zijn erg blij te zien dat u steeds weer
belangstelling voor ons heeft en met ons wilt samenwerken. Wij vergeten u nooit in onze gebeden. We hopen dat de Here
ons wil geven elkaar nog eens te ontmoeten op aarde voordat de Here Jezus terugkomt.

WMS
Het is voor mij een groot voorrecht u iets te kunnen vertellen over de werkzaamheden van de Women Missionary Society
van de Reformed Presbyterian Church (RPC) in Noordoost India, en in het bijzonder over het werk onder de Hindoes.
De Women Missionary Society is de naam van de vrouwenafdeling van de RPC. Deze vereniging heeft zich vanaf haar
oprichting beziggehouden met zendingswerk, in samenwerking met de Zendingscommissie van de RPC. Deze commissie is
verantwoordelijk voor de realisatie en supervisie van zendingsactiviteiten. Zij maakt bijvoorbeeld de afspraken en draagt
zorg voor onze zendelingen. Met de WMS is afgesproken dat zij verantwoordelijk is voor het financiële onderhoud van
enkele zendelingen en wij leveren dan ook een financiële bijdrage via de Zendingscommissie.

Als onze zendelingen eenmaal aangesteld zijn, werken ze onder toezicht van een Areamanager. Er zijn twee van deze
Areamanagers, een in Assam en een in Manipur. Deze Areamanagers wonen in het zendingsgebied, met de zendelingen.
Onze zendelingen worden Pionier-evangelisten, ook wel Cross Army (het Kruisleger) genoemd. Ze gaan elke dag op pad
om diverse plaatsen en mensen te bezoeken en delen teksten van bijvoorbeeld de evangeliën uit. Soms begeleiden ze
Goed-Nieuws-Clubs en -kampen, nodigen zangers uit en verkondigen de blijde boodschap als mensen bijeen zijn
gekomen.

Onderwijs
Een andere methode is zending door middel van onderwijs. Momenteel heeft de RPC vier scholen in de afgelegen
gebieden, inclusief de middelbare school in Diphu, die mede dankzij de steun van Redt Een Kind is opgericht. We hebben
een lagere school in Bokolia in Assam, één in Imphal, de Verbondsschool, en één in Thanga in Manipur. Onze evangelisten
zijn leerkracht aan deze scholen en doen daarnaast evangelisatiewerk in het gebied waar de school staat. Aan leerlingen
wordt niet alleen gewoon les gegeven, ze worden ook onderricht in de liefde van Jezus Christus. Ook worden er regelmatig
evangelisatieweken in de school gehouden. Tijdens zo’n week wordt er extra aandacht geschonken aan de verlossing en
wordt de schooljeugd opgewekt om gehoor te geven aan Gods roepstem. Tot nu toe is gebleken dat onderwijs een zeer
effectieve zendingsmethode is en dat er ook veel kinderen gewonnen worden voor de verlossing door Jezus Christus.

Onderhoud
U vraagt zich wellicht af hoe wij als vrouwen nu deze zendelingen onderhouden. De WMS houdt elk jaar een conferentie.
Tijdens deze vergadering wordt er een jaarplan gemaakt voor de vereniging en worden er diverse besluiten genomen, die
vervolgens door een Dagelijks Bestuur worden uitgevoerd en bewaakt. Zo’n besluit bevat bijvoorbeeld een financiële
doelstelling voor elke locale vereniging en dat geld wordt elke maand ingezameld. Om nu aan die doelstellingen te komen,
doet elke zuster op haar eigen manier haar best voor inkomsten: de een weeft lappen, de ander shawls, weer een ander
breit wollen mutsen, of maakt een schoudertas. Sommigen verkopen lucifersdoosjes, zeepjes, kruiderijen etc. huis aan huis,
en alle winst die ze daarop maken, wordt afgedragen aan het zendingsfonds.
Op lokaal niveau belegt elk WMS-comité iedere week een samenkomst voor gebed en vasten en op districtsniveau is er
een dergelijke bijeenkomst een keer per maand. Het geld dat bespaard wordt door dit vasten, wordt uitgekeerd aan het
Zendingsfonds. Hoewel we ons best doen, brengt dit echter maar zeer kleine hoeveelheden op. Maar omdat het werk voor
onze Here Jezus Christus zo belangrijk is, kunnen we ons daar niet bij neerleggen.



Vrouwenhuis
Om het zendingswerk blijvend te steunen, en om meer zendelingen te kunnen uitzenden en onderhouden, heeft de WMS
een nieuw plan ontwikkeld. Het is nodig dat er een stabiele stroom van inkomsten is voor het zendingswerk. De WMS is
ervan overtuigd dat de beste methode hiervoor is om een perceel grond ergens in de stad te kopen en er een gebouw op te
zetten, het Reformed Women House (Gereformeerd Vrouwenhuis). Dit huis zal dan vervolgens twee doelen kunnen dienen:
allereerst als bron van inkomsten door kamers te verhuren, waarbij dat geld aan de zending gegeven wordt, en daarnaast
ook als ruimte waar allerlei bijeenkomsten kunnen worden gehouden, zoals bijvoorbeeld gebedsbijeenkomsten, seminars,
commissievergaderingen, trainingen etc.

Dank u wel
Wij willen de Gereformeerde Bijbelstudiebond van de Gereformeerde Kerken in Nederland heel hartelijk bedanken voor
hun steun en assistentie bij het realiseren van deze missie en visie van de WMS. De financiële bijdragen die u geleverd heeft 
(via de collecte op de bondsdag 2000, red), zijn inmiddels op de bank gezet en wij doen ons uiterste best om meer
fondsen te werven. Als we onze plannen mogen realiseren, hopen we dat we nog meer zendelingen kunnen uitsturen, zowel
in India als daarbuiten. Dan zullen de zendelingen die uitgezonden en onderhouden worden door de bijdragen van de
WMS, niet langer alleen die van de Gereformeerde Presbyteriaanse Kerk in Noordoost India zijn, maar een gezamenlijke
inspanning van de WMS in Noordoost India en van de Gereformeerde Bijbelstudiebond van de Gereformeerde Kerken in
Nederland.

Het is onze innige wens dat elk lid van de Gereformeerde Kerken in Nederland en van de Gereformeerde Bijbelstudiebond
ons, de WMS, en ons zendingswerk onder de Hindoes in Manipur en Assam zullen gedenken.

De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders
uitzende in zijn oogst (Mat. 9:37).

R. Pulamte

Met dank aan Irene de Jong te Tiel voor de vertaling.


