Aardbevingen Nepal
–update van maandag 18 mei 2015, van de EBG-voorgangers Shanti en Vani Pradhan
Geachte zusters en broeders,
Hartelijk dank voor uw gebeden en uw medeleven. Wij zijn veilig en verblijven samen met familie- en
gemeenteleden in een rijstveld. We moesten weer onze huizen uit en er is zoveel werk te doen, nu de beide
kerkruimtes onveilig zijn en niet gebruikt kunnen worden om samen te komen.
Elke dag zijn er naschokken die ons belemmeren ons gewone leven weer op te pakken. Het hele leven staat
stil. De meeste ambachtslieden hebben het dal van Kathmandu verlaten en daardoor schiet het niet op met
allerlei noodreparaties.
Er zijn families met kleine kinderen uit onze gemeente die nog steeds in de rijstvelden zitten omdat hun huis
onveilig is. Gistermiddag hebben regen en storm de tenten losgerukt. Beddengoed en andere spullen zijn
drijfnat. Op zo’n moment is het zwaar. Nahum en mijn vrouw en ik zouden wel thuis kunnen slapen, maar de
zorg voor de mensen en de gemeente weerhoudt ons.
Ook onze kerkdiensten houden we in het rijstveld. Afgelopen zaterdag kwamen gemeenteleden bij elkaar om
een provisorisch dak van tentzeil op te zetten voor de beide gemeenten, Baneswor en Khokona. Net na de
diensten vernielden zware regen en storm dit tentdak. We hebben het weer afgebroken en zullen het
komende zaterdag weer opbouwen.
Intussen werken we aan plannen om een tijdelijke kerkruimte te bouwen waar 200 mensen in passen. We
konden een ingenieur ter plekke laten rondkijken en hij heeft voor ons een eenvoudig ontwerp getekend.
Vandaag beginnen we met de werkzaamheden. Alstublieft, bid voor ons dat we genoeg bouwmaterialen
kunnen vinden om het in 20 dagen neer te zetten. We hebben jullie gebed nodig om de kracht te krijgen
hieraan te werken terwijl er zoveel moeilijkheden zijn.
In Christus verbonden,
Shanti en Vani Pradhan

