
JAAROVERZICHT 2020 van het werk van Stichting Facilite 

 

Zegeningen te over! Daarmee zijn onze gebeden verhoord, en zelfs boven wat we baden uit. Ons gebed 

blijft: “Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor Hem heeft tot aan de einden der aarde.” 

(Ps. 67: 8) Die grote wereldbol is ons werkterrein en ons werk heeft iets meeslepends in zich, waarvan 

we hopen en bidden dat het nog veel grenzen mag overschrijden. We werken direct met ongeveer 70 

mensen, die allen weer tal van vrijwilligers aansturen. 

 

Nazorggroepen 

Het was een ‘gouden greep’- echter voortgekomen uit een bittere noodzaak – om nazorggroepen op te 

zetten en daar materialen voor aan te maken. Vooral in Ivoorkust en Nepal is daar op zeer grote schaal 

mee gewerkt. De Nepalese vertaling kwam (na veel moeite, want ’t is vertaald vanuit het Nederlands) 

tot stand, net op tijd om vele tientallen en mogelijk zelfs honderden nazorggroepen op te zetten, die 

door konden gaan toen de kerken vanwege de corona lockdown gesloten waren. Het wonderlijke deed 

zich voor dat we in Nepal een toename zagen in de aantallen mensen die tot geloof kwamen. In 

Ivoorkust trokken de bijbelgroepen grote aantallen mensen, ook nieuwkomers. In beide landen komen 

er van alle kanten verzoeken van kerken binnen om hen te helpen dergelijke groepen op te zetten. In 

Kongo (nauwelijks getroffen door corona) is de grote toename van dergelijke Bijbelgroepen pas na de 

zomer goed op gang gekomen. Er zijn er in november/december meer dan 100 opgezet in 4 steden. Dat 

is pas een begin. In Ivoorkust is een vervolgboekje verschenen voor de daar al langer bestaande 

nazorggroepen. De deelnemers vonden het zo waardevol, dat ze na het doorwerken van een eerste 

boekje niet wilden stoppen met de groepsbijeenkomsten. Daar doet zich een fenomeen voor, waar we 

een oplossing voor moeten vinden. De Bijbelgroepen trekken samen (in grotere plaatsen zijn er 

meerdere) soms meer mensen dan de kerkdiensten. De deelnemers zeggen: ”Hier leren we tenminste 

iets.” Moeten we een cursus predikkunde toevoegen? 

 

Gemeentegroeiconferenties en trainingen 

Ivoorkust. 2 Gemeentegroeiconferentiesin januari in Adiaké met 62 deelnemers en in Danané met 

50 deelnemers. Onder de deelnemers: 90 predikanten in totaal. De aandacht was deze reis op 

vooral twee zaken gericht: Trainingen voor a.s. kringleiders en de aanbieding van de nieuwe 

tweetalige kinderbijbel (Frans – Yacouba, de taal van de stam Dan). Dat gebeurde in 5 grotere 

samenkomsten met in totaal ongeveer 1200 bezoekers. De nazorgleiderstrainingen (in Adiaké en 

op diverse plaatsen in het gebied van de stam Dan) trokken in totaal meer dan 80 mensen. 

Interessant gevolg hiervan: de predikant van de grootste Protestantse kerk in Danané wil 200 

jongeren laten vormen in het opzetten van nazorggroepen en evangelisatie, om in alle dorpen van 

zijn district zonder kerk een kring op te zetten als eerste stap in kerkvorming. In de zomer heeft 

het team van Ivoorkust zelfstandig 2 Gemeentegroeiconferenties en trainingen gehouden met 70 

bezoekers. 



Nepal: 2 Gemeentegroeiconferenties annex kringleiderstrainingen, in de plaatsen Kohalpur in het 

westen en Surunga in het oosten. 189 deelnemers, onder wie 60 predikanten. Een verkorte 

kringleiderstraining in Peltimari, in het westen, dichtbij Damak, voor 110 jongeren (regionale 

jeugdbijeenkomst). 2 andere trainingen volgden in 5 plaatsjes nabij Damak met 127 deelnemers. 

In Kongo is ons verzocht door de leiding van de Eglise du Christ au Congo (een paraplu-organisatie voor 

allerlei denominaties, met meer dan 30 miljoen ‘zielen’ en meer dan 100.000 predikanten) om in alle 

grote plaatsen Gemeentegroei-conferenties te beleggen, als stimulans en richtlijn voor predikanten en 

hun werk, en in de hoop op een geestelijke herleving. Dit keer hadden we 2 conferenties in het enorme 

grote Kinshasa, en verder in Masi-Manimba, Maluku, Kindu en Kisangani, met in totaal 1025 

deelnemers, onder wie 510 predikanten (en zelfs ongeveer 25 professoren theologie, onder wie 2 

decanen van opleidingen). Aan de kringleiderstrainingen namen 640 mensen deel. 

 

Evangelisatie 

Veel doorbraken in 3 pioniergebieden in Nepal, met ongeveer 150 nieuwe gelovigen dit jaar (Bardiya, 

Bhojpur en omgeving van Damak). Veel groei in de stad Damak zelf (40 mensen). Goede groei van ons 

werk in India, met meer dan 100 nieuwe gelovigen dit jaar in het noorden van de deelstaat Bihar en in 

het centrum van Uttar Pradesh (omgeving Benares). Veel nieuwe gelovigen langs vele wegen in het 

stamgebied Dan in Midwest-Ivoorkust); dat gaat om meer dan 300 mensen. In het hele land komen daar 

door onze directe invloed nog eens 350 mensen bij. In Kongo groeien veel gemeenten die we mochten 

bijstaan met informatie goed. Eén van de blikvangers is de gemeente van onze directeur Luswa, met 2 

dochtergemeenten, die samen dit jaar bijna 150 nieuwe gelovigen aantrokken. Het evangelisatiewerk 

onder de pygmeeën gaat door, maar door de corona maatregelen moest een reis naar hun gebied 

meteen in het begin al worden afgebroken. Er werken ongeveer 12 pygmeeën als evangelisten met ons 

mee in de regio Oshwe, terwijl we ook nauwe banden met hen hebben in de regio Mbandaka en sinds 

kort ook in de streken ten oosten van Kisangani. In 2021 willen we dit werk weer goed oppakken. 

 

Publicaties 

In het Nepalees: Nazorgboekje; In het Frans: boekje over de origine en de cultuur van de stam Dan, 

nazorgboekje deel 2, beide gedrukt in Ivoorkust.   

 

T.W.R. 

In Ivoorkust werken we nauw samen met Trans World Radio voor uitzendingen in het Yacouba. Wij 

leveren de sprekers aan en instrueren hen, en zorgen voor de nazorg. De uitzendingen worden druk 

beluisterd, en hebben dit jaar geleid tot de bekering van ongeveer 60 mensen die dat hebben gemeld. 

Een zesde druk van de Franse brochure over ‘Gemeentegroei’ is uitgekomen (10.000x), en een vierde 

druk van de Franse editie van ‘Gemeentegroei compleet’ (5000x).  

  

Weblog/promotie 



Het weblog van Bram Krol, waarin zeer geregeld het werk van onze stichting aan de orde komt, wordt 

door een toenemend aantal mensen gevolgd (meer dan 1800); het aantal lezers per keer ligt gemiddeld 

rond de 1000. Daaruit komen nieuwe vrienden voor ons werk voort. (Er is dit jaar geen editie van 

Mission Impossible noch een bedankbrief verschenen. Dat staat weer te gebeuren voor begin 2021). Af 

en toe schrijft de secretaris artikelen van diverse aard in diverse bladen en internetpublicaties, en 

geregeld schrijft hij zendingsberichten in het blad Uitdaging. 

 

Financiën 

Dit jaar hebben we ‘goed geboerd’, m.n. door een zeer grote gift van iemand die de opbrengst van de 

verkoop van een kunstwerk aan de stichting schonk. Verder neemt het aantal gevers toe, zijn er twee 

lijfrenteschenkingen ten gunste van onze stichting afgesloten. Er zijn enkele grotere gevers, van wie er 

één zeer grote. Het jaar werd afgesloten met een zeer grote gift voor publicaties in het Engels en start 

van ons werk in Engelstalig West-Afrika. Er zijn vijf kerkelijke gemeenten die projecten ondersteunen 

van onze Stichting, of de Stichting ondersteunen met grotere bedragen voor het werk in het algemeen. 

 

Stichtingsvorm 

In Nepal zijn er juridische problemen om van vereniging stichting te worden, vanwege de tegenwerking 

van Christelijke arbeid door de autoriteiten; maar als vereniging, met een actief bestuur, gaat alles heel 

goed; in Kongo is het opzetten van een stichting erg duur en verder levert het geen voordelen op; in 

Ivoorkust zijn we het verst gevorderd. Ook daar is het opzetten van een stichting een langdurige en dure 

aangelegenheid. In het bestuur en het aanbevelingscomité hebben een politicus en enkele 

maatschappelijke en kerkelijke kopstukken zitting genomen.  

 

Engelstalig West-Afrika 

Er liggen al contacten in Liberia, waar ook een deel van de stam Dan woont. De eerste grotere 

conferenties staan te wachten voor 2021. De kerken in dat land hebben een nieuwe impuls nodig. Velen 

vallen terug in het oude animisme, na jaren van burgeroorlog en onnoemelijk veel wreedheden. Eén van 

de teamleden in Ivoorkust spreekt redelijk Engels, en kan helpen de zaak in Liberia ook buten het 

stamgebied Dan op te zetten.  

 

Vergaderingen 

Er is op digitale wijze (per email) een vervangende vergadering gehouden in november 2020, waarin 

enkele besluiten zijn genomen.  

 

Zorgen 



Het zag er zo gemakkelijk uit om goederen te verzenden via een bedrijf dat containers met goederen 

naar Kongo verstuurt, maar nieuwe belastingmaatregelen zijn enorm in ons nadeel. De vrijstelling van 

belasting voor kerkelijke goederen is opgeheven, eind 2020. 

 

Bijbels 

City Bibles heeft ons opnieuw grote aantallen Bijbeltjes (N.T. + digtaal het O.T.) toegezegd, 35.000 in 

totaal, 15.000 Frans, 10.000 Lingala, 10.000 Swahili, en dan nog 400 complete Bijbels. Die zullen klaar 

staan voor verzending begin 2021. De behoefte aan Bijbels is enorm. We kwamen een geval tegen van 

ongeveer 12 kerken met één gezamenlijke Bijbel in een centraal dorp… 

 

We hebben een zeer gezegend jaar achter ons, en bereiden ons voor op vergroting en verdieping van 

ons werk in 2021. 

 

Bram Krol (Secr. Stichting Facilite) 

1-1-2021 

 

 

 


