JAARPLAN 2021 STICHTING FACILITE
Ondanks de beperkingen vanwege de corona-epidemie heeft ons werk in de vier landen waar we
werkten een enorme groei doorgemaakt. Dat zal zich in 2021 voortzetten, naar het zich laat aanzien.

1. Nieuwe sprekers/docenten voor conferenties en cursussen op het terrein van Gemeentegroei
Zaak is om dit jaar de leiding in de vier landen waar we werken te versterken en te helpen om de
switch te maken van ‘alles zelf doen’ naar ‘zoveel mogelijk van het werk laten doen’ en dat op
afstand te stimuleren en controleren. Ook voor de secretaris, die voornamelijk de reizen voor de
stichting onderneemt, zal er een wijziging in zijn talken gaan optreden. Door de groei van ons
werk blijft er minder tijd over voor het pionierswerk in bergen, dorpen en oerwouden. Veel
meer tijd zal moeten worden besteed aan coaching van leiders en training/vorming, waarbij het
pionieren in handen van de nieuwgevormde werkers wordt gelegd.
2. Kringleiders vorming
Overal waar we werken merken we dat de kerken zwak zijn in evangelisatie en nog zwakker in
nazorg. De combinatie van eenvoudige vormen van evangelisatie met nazorg in Bijbelgroepen,
die geleid worden door mensen die we zelf hebben gevormd, werkt uitstekend. Onze werkers
moeten dan ook allen leren de kringleiderstraining voor nazorgwerk zelf te geven. In het gebied
van de stam Dan in Ivoorkust loopt dat vooral als een trein, maar overal op ons werkterrein
wordt dit nu een speerpunt van ons werk.
3. Grote conferenties in de Dem. Rep. Kongo
Er liggen aanvragen uit tal van grote steden in Kongo voor predikantencursussen over
Gemeentegroei, o.a. Kinshasa (één van de wijken), Lubumbashi (2e stad in grootte in Kongo) en
de havenstad Matadi. Wij geven deze conferenties samen met en onder auspiciën van de
verenigde Protestantse Kerk van Kongo (Église Évangélique du Congo, een paraplu-organisatie
van tal van denominaties). We willen met spoed het aantal conferentiesprekers uitbreiden, om
de conferenties niet te laten afhangen van de beschikbaarheid van de secretaris van onze
Stichting.
4. Uitbreiding van ons werk
Door allerlei contacten met kerkelijke leiders van de secretaris van onze stichting in Ivoorkust,
hebben we een gemakkelijke entree in Liberia. Het lijkt wel alsof me, in dit door tal van oorlogen
verwoeste land, op ons heeft zitten wachten. Er is een team gevormd, dat begin november van
dit jaar predikantenconferenties wil beleggen in Monrovia en Ganta (op de grens met Guinee).
Uit Maleisië kwam de uitnodiging van de grote Methodistenkerk voor conferenties over
Gemeentegroei. Onze directeur voor Franstalig Afrika heeft ook dergelijke aanvragen ontvangen
uit Kameroen en Kongo-Brazzavile. Vanuit Ganta (Liberia) zijn er tal van contacten in Guinee, die
ook al zeer geïnteresseerd zijn in wat wij voor hen kunnen betekenen. Ons werk in India hopen
we te kunnen uitbreiden met predikantenconferenties, middels enkele door ons te vormen
sprekers.

5. Bijbels, boeken en brochures etc.
Door de stap naar Liberia hebben we nu ook Engelse materialen nodig. Er werd al door vier
mensen in Nederland aan vertalingen van boeken en brochures gewerkt. Tot hiertoe hadden we
alleen het boek Gemeentegroei Compleet in het Engels. Er kwam eind 2020 een grote gift binnen
voor de uitgave van het reeds vertaalde Jesus Supranational in het Engels. Vijf andere brochures
en boekjes worden met spoed in het Engels uitgegeven, terwijl we van vrijwel alles ook Franse
herdrukken nodig hebben.
In Kongo konden we in 2020 en begin 2021 30.000 Nieuwe Testamenten en 400 complete
Bijbels verspreiden. Het betreft N.T.-en van City Bibles, met digitaal het hele Oude Testament,
films over de Bijbel, kindermaterialen, landkaartjes e.d. Er is een schreeuwend gebrek aan
Bijbels in Kongo. In Ivoorkust verspreiden we jaarlijks enkele duizenden Bijbels, die we met grote
korting in het land zelf aankopen. De Stichting City Bibles heeft ook sleutelhangers met een QRcode ontwikkeld, met digitaal toegang tot vele duizenden Bijbelvertalingen, gesproken en
geschreven, films, hulpmaterialen etc. Deze gaan we op grote schaal verspreiden in de landen
waar we werken.

6. Consolidatie en onderhouden van contacten
Het is zaak de activiteiten die we hebben opgezet te onderhouden en te consolideren
(kinderprojecten met bijscholing in Nepal, op vier plaatsen; binnenkort willen we ook in
Kathmandu hiermee starten), pionierswerk op diverse plaatsen in Nepal, onder de stam Dan in
Ivoorkust en onder de pygmeeën in Kongo). Ook in de steden waar we conferenties hielden
willen we de contacten levend houden. Dat betekent dat er in alle landen waar we werken
contactmogelijkheden moeten worden ontwikkeld via apps en websites, om die contacten op de
lange duur te kunnen onderhouden.

7. Nieuwe grote projecten
Twee zeer grote projecten wachten op ons. 1. De uitgave van de tweetalige kinderbijbel
(ontwikkeld in Egypte) in de Bete taal (Ivoorkust), die door 2 à 3 miljoen mensen wordt
gesproken. 2. De opzet van een groot evangelisatie- annex hulpverleningsproject onder de
pygmeeën van de Mai-Ndombe en de Kasaï in Kongo, onder wie extreme armoede heerst,
gepaard aan totaal gebrek aan onderwijs en medische zorg. Beide projecten zullen 20 à 30.000
euro vergen. (Ze moeten nog goed ‘becijferd’ worden). Het is mogelijk dat we hiervoor
professionele geldwerving nodig hebben.
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