
PLANNEN VAN DE STICHTING FACILITE VOOR DE JAREN 2019 en 2020 
 

De plannen van Stichting Facilite voor de jaren 2019 en 2020 zijn: 

 

a. Evangelisatie in onbereikte - of weinig bewerkte - streken met het Evangelie. Daarin zoeken we naar 

werkwijzen die door kerken in die landen en streken kunnen worden nagevolgd. 

 

Nieuwe activiteiten:  

 Opzetten van een groeiend evangelisatiewerk in West-Nepal 

 Uitgave van materialen in het Hindi, voor India, te beginnen met een nazorgboekje 

 Het starten van een meer intensief werk onder de pygmeeën van de Mai-Ndombe in Kongo, en 

opzetten en uitwerken van werk onder pygmeeën in het gebied ten zuiden en oosten van 

Mbandaka 

 Vertaling van een tweetalige kinderbijbel in de Bètètaal (de taal van de tweede grote stam in 

Ivoorkust) en het opzetten van een evangelisatiestrategie voor die stam 

 Uitbreiding van ons werk naar Liberia, beginnende met het deel van de stam Dan die in dat land 

woont 

 Vertaling van nazorgmaterialen in het Engels, voor gebruik in Liberia 

 Bijbelverspreiding in Kongo, waar een Bijbel bijna niet te verkrijgen en voor vrijwel iedereen 

onbetaalbaar is 

 Het maken van een aangepaste evangelisatiestrategie voor Nepal, waar de wetgeving 

evangelisatie onmogelijk tracht te maken 

 

b. Cursussen voor predikanten en lokale geestelijke leiders, om hun te helpen hun werk beter aan te pakken, 

de kerken een gezond werkplan mee te geven en de evangelieverkondiging te bevorderen. Voor deze 

cursussen vormen we docenten en produceren we ondersteunende lectuur. 

 

Nieuwe activiteiten: 

 Het opzetten van een meer systematische aanpak voor de vorming van predikanten in Kongo, 

samen met de overkoepelende protestantse kerkorganisatie en op hun verzoek, de Église du 

Christ au Congo. Het gaat om meer dan 100.000 predikanten! Als eerste is nodig: de druk van 

5000 exemplaren van Gemeentegroei Compleet in het Frans (derde editie) 

 Start van Gemeentegroeicursussen in Liberia 

 Training van meer conferentiesprekers in alle landen waar we werken 

 Vertaling van het boek ‘Jesus Multinational’ in het Nepalees 

 Heruitgave van de brochure ‘Visie’ in het Nepalees en in het Frans (totaal herschreven) 

 

c. Opbouw van werkers en bewegingen die de visie van Stichting Facilite delen, vooral in de landen waar we 

nu al werkzaam zijn: Nepal, India, Dem. Rep. Kongo, Ivoorkust en (nieuw) Liberia. Deze bewegingen 

worden begeleid door een landelijk comité en zullen als organisatievorm (meestal) een stichting vormen 

(afhankelijk van de mogelijkheden, behoeften en wetgeving).  

Nieuwe activiteiten: 

 Vorming van een team van leiders voor het werk in Liberia 



 Vorming van een leidersteam in India 

 

d. Algemene en organisatorische zaken 

 

Nieuwe activiteiten: 

 Een plan maken voor de continuïteit van ons werk, dat nu teveel aan één persoon is verbonden 

 Het meenemen van belangstellenden naar de zendingsgebieden, om onze visie breder bekend te 

maken 

 Verbeteren van de bekendmaking van ons werk en de vele zegeningen die we mogen ervaren 

 Verhoging van de inkomsten voor ons groeiende werk 

 Aanpassing van onze structuur, om de bovenstaande activiteiten te kunnen verwezenlijken 

 

Gorinchem, 23 mei 2019 

 

 

 

 


