
Wist je dat…
• Nepal tussen China en India in ligt
• De meeste mensen in Nepal Hindoe zijn (80%)• Maar 3 op de 200 mensen christen is (1,5%)• Mensen gemiddeld 66 jaar oud worden
• Bijna 1 op de 3 mensen te arm is om voldoende  

voedsel en kleding te kopen
• Nepal als enige land geen rechthoekige vlag heeft• ‘Hallo’ in het Nepalees ‘Namastê’ is

Bid je met ons mee dat:

• Steeds meer kinderen in Nepal de Heere 

God leren kennen.

• De christenen moed houden als ze bui-

tengesloten worden door hun geloof.

• De leiding leert hoe ze goed zondags- 

school kunnen geven.

• Dankpunt: dat de kerk groeit en er geld 

is om het jeugdwerk te ondersteunen.

Gebedspunten

Leuk idee: houd je spreekbeurt over het 

zendingswerk in Nepal! Wil je meer in-

formatie of heb je andere vragen? Stuur 

gerust een mailtje naar info@gzb.nl.

Vandaag reizen we af naar het 

verre Nepal! Wat weet jij van dit 

land? Wist je bijvoorbeeld dat 

kinderen daar op zaterdag naar 

zondagsschool gaan? 

Lees snel verder, dan kom je 

er alles over te weten!

 
   

Kleur de kleurplaat over ‘Laat 
de kinderen tot Mij komen’ zo 
mooi mogelijk in. Misschien 
wil jouw juf of meester er wel 
een wedstrijd van maken.

Wereldkids is gemaakt door de GZB. De GZB wil 
graag dat alle mensen Jezus leren kennen. Daarom 
wonen er overal in de wereld zendingswerkers 
van de GZB. Zij vertellen in hun land over Jezus en 
helpen mensen die het moeilijk hebben. 

Meer weten?
Wil je nog meer weten over de zondagsschool in 
Nepal? Ga dan naar onze website www.gzb.nl en 
klik op ‘scholen en clubs’. Naast informatie vind je 
daar ook nog meer foto’s.

Hier kun je ons vinden:
GZB, Postbus 28
3970 AA Driebergen
T 0343-512444
E info@gzb.nl
I www.gzb.nl
Bank NL91 INGB 0690 7624 45



Nepal ligt in Azië en is vanaf Nederland ruim 8,5 uur vliegen!

De Heere Jezus zei: ‘Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet.’ (Markus 10:14)

De kinderen in 
Nepal horen over 
de Heere God en 
leren de Bijbel 
kennen. Teken eens 
(of schrijf op) hoe 
jij andere kinderen 
kunt helpen om de 
Heere God te leren 
kennen.

Wat kun jij doen?
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Wat houd je over als je alle woorden hebt weggestreept?

‘Laat de kinderen bij 
Mij komen en verhinder 
hen niet.’
Hoe kun je op je weg naar buiten alle 
kinderen meenemen?
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Laat de kind’ren tot Mij komen 

 
Laat de kind’ren tot Mij komen, 

alle, alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot Mij komen, 

niemand mag ze hind’ren. 

Want de poorten van Mijn rijk, 

staan voor kind’ren open, 

laat ze allen groot en klein, 

bij Mij binnen lopen. 

Laat de mensen tot Mij komen, 

over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen, 

houdt ze toch niet tegen. 

Want de poorten van Mijn rijk, 

gaan ook voor hen open, 

als ze aan een kind gelijk, 

bij Mij binnen lopen.

NEDERLAND
Nepal ligt in Azië en is vanaf Nederland ruim 8,5 uur vliegen!

NEPAL

  Op zaterdag 
naar zondagsschool

Zaterdag is de enige vrije dag in Nepal, daarom worden de 

kerkdiensten op zaterdag gehouden. De zondagsschool in Nepal is 

dus eigenlijk de ‘zaterdagschool’. De meeste mensen in Nepal zijn 

hindoe. Het is niet altijd makkelijk om christen te zijn, vaak worden 

christenen buitengesloten. Toch groeit de kerk heel snel en wil 

graag ook aandacht geven aan de kinderen in de kerk. Daarom helpt 

de GZB de kerk om zondagschool te geven. Dit gebeurt bijvoorbeeld 

door zondagsschool boekjes te geven. Ook wordt aan de leiding 

geleerd hoe kinderen zich ontwikkelen, hoe ze een Bijbelverhaal 

goed kunt vertellen en een creatieve verwerking kunnen maken. 

Mooi hé, dat de kinderen zo ook in Nepal steeds meer over de Heere 

God en de Bijbel leren?!

 


