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India 
 
Getuigen van Gods grote daden 
Kort verslag van een reis naar India 
 
Geesje Stoel, Ineke Voorberg en Ria Nederveen 
 
In het noordoosten van India werken zendelingen met grote toewijding. Maar hun werk zou 
niet mogelijk zijn zonder vrouwen. Onvermoeibaar geven onze zusters van de Women 
Missionary Society (WMS) hun tijd, energie en geld, soms hun laatste geld, aan de zending. 
Drie Hollandse zusters gaan bij hen op bezoek, raken onder de indruk en… staan soms 
beschaamd. En overal horen zij de vraag: ‘Willen jullie voor ons bidden?’  
 
Assam  
In Hmarkhawlien heeft de WMS uit Assam een conferentie georganiseerd. De WMS-groepen 
brengen rapport uit over hun activiteiten. Sommige groepen hebben door misoogsten en 
rattenplagen zelfs de minimale target van 200 rupees (nog geen vier euro) niet kunnen halen, het 
bedrag dat zij hebben afgesproken voor het missionaire fonds te willen opbrengen. Met verbazing 
zien zij op de symbolische cheque de bijdrage van vrouwenverenigingen uit Nederland: 185.000 
rupees (ongeveer 3000 euro). Enkele vrouwen vertellen hoe erg ze het vinden dat ze hun target 
niet hebben gehaald. Ze moeten lange dagen werken en hebben dan nog nauwelijks genoeg te 
eten voor hun gezin. Om geld te verdienen voor de target sprokkelen ze soms wat brandhout en 
verkopen dat. Of ze laten hun kinderen werken in de vakantie. We voelen ons beschaamd. Gaat 
de toewijding en ijver voor het koninkrijk van God zo ver?  
 
Manipur  
Direct na aankomst in Manipur worden we meegenomen naar het naaiatelier dat de WMS-
vrouwen hebben opgezet met het geld van de bondsdagcollecte. Ook krijgen we een exemplaar 
van de nieuwe liedbundel die kon worden gedrukt. Later zien we enkele biggen die vetgemest 
worden. Een dikke zeug is juist aan het baren, maar de blijdschap over de worp biggetjes slaat om 
in verdriet als blijkt dat ze hen niet wil zogen. Ze zijn alle acht doodgegaan, horen we later.  
Tijdens een ontmoeting met de WMS-groep krijgen we een uitvoerig rapport over de activiteiten. 
De zusters voelen zich sterk bemoedigd door de steun vanuit Nederland. Op de jaarlijkse 
conferentie in oktober is besloten dat ze een tweede zendeling willen onderhouden. Om dit doel 
te bereiken hebben alle aangesloten groepen hun target verhoogd.  
Meer dan honderd vrouwen uit verschillende dorpen hebben een bezoek gebracht aan het 
zendingsveld bij evangelist Amuyaima in Keibul Lamjao, die door hen gesponsord wordt. De 
kerkdienst was in de openlucht, omdat het kerkgebouw te klein is na de doop van 96 mensen in 
maart. Op 9 december zijn hier nog eens 51 mensen gedoopt. De aanwezigheid van Gods Geest 
was merkbaar, zodat allen naar huis gingen met nieuwe blijdschap en kracht.  
Het is een bijzondere belevenis dat wij een week later deze zendingskerk kunnen bezoeken. Hier 
werkt ook Samuel, de zoon van Amuyaima, die na zijn studie theologie zijn vader helpt als 
evangelist. Vanuit het Groningse Ten Post wordt hij al lange tijd gesponsord. Een mooi 
voorbeeld van samenwerking tussen India en Nederland, ‘een gezamenlijk getuigenis van de 
liefde van God waardoor nog velen zullen komen tot de reddende kennis van Jezus Christus’, 
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aldus mrs. Rovi in haar dankwoord. ‘Onder Gods zegen kunnen de vrouwen in Holland en de 
Women Missionary Society in India grote dingen doen voor Hem.’  


