
Zoveel huizen verwoest. Zoveel ellende. Maar de 

Christenen kwamen om hulp te verlenen, ver vóór alle 

anderen. Die anderen beloofden wel veel maar deden 

weinig. De groep van Dhruba (onze leider in Nepal) 

heeft de golfplaten en andere materialen tijdig en naar 

belofte afgeleverd. Zo ging het in Mawakanpur, 2 uur 

rijden ten westen van Kathmandu, een streek zo groot 

als de provincie Gelderland. Daar hebben we de 

afgelopen jaren 4 gemeentetjes gesticht, die nogal wat 

tegenwerking ontvingen. Het nieuwe kerkgebouwtje in 

het dorpje Dubodara was ingestort. Maar wat 

gebeurde er na die aardbeving? De lokale bevolking 

zegt nu: “Christenen zijn de enigen die je kunt 

vertrouwen.” Alle inwoners van Dubodara hebben meegeholpen met de herbouw van het kerkje, dat meteen 

een stuk groter is gemaakt. 

We wilden drie maanden geleden alleen maar met de leiders van 

het dorp praten, maar alle jongeren verdrongen zich om onze 

woorden op te vangen. Dit was hun kans om iets belangrijks te 

horen! Velen kwamen tot geloof. De nazorg wordt nu gedaan 

door de jeugdleiders van Biantouo, die toen ook tot geloof 

kwamen. 87 mensen (vooral jongeren) nemen eraan deel. Zij zijn 

de eerste gelovigen in hun dorp. De jeugdleiders worden 

gevormd door Désiré, die de nazorg voor 56 mensen in zijn  

eigen dorp leidt, Pepleu II, op 7 km. afstand. Hij evangeliseerde 

ook in Bepleu, het buurdorp, waar 24 deelnemers nazorg 

ontvangen. Daar is recent iemand van ernstige bezetenheid 

bevrijd en tientallen willen nu Christen worden. Dat gebeurt in 

dorpen in het verre mid-westen van Ivoorkust, aan de grens met 

Liberia, onder de stam Dan, een stam met bijbelse wortels….! 

  
De he le  were ld moet De he le  were ld moet De he le  were ld moet 
horen hoe macht ig  Jezus  i s !horen hoe macht ig  Jezus  i s !horen hoe macht ig  Jezus  i s !    

Na de aardbevingen in Mawakanpur (Nepal) 

Ds. Gue noteert de namen van nieuwe gelovigen en belangstel-
lenden, onder toeziend oog van ds. Philippe Makaye  
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Ds. Prakash Pakhrin – de pionier van Mawakanpur - bij Dubodara  

Biantouo (Ivoorkust) – probeer dat eens te verklaren  
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MISSION  

Tocht door het eindeloze oerwoud (Dem. Rep. Kongo) 

Ds. Bernardin Luswa, onze leider in Kongo, heeft samen met ds. Jean Kibungula en een helper een motorreis over 

een onbegaanbaar pad gemaakt naar ‘onze’ pygmeeën, een reis van 450 km. Het was afzien… Door beekjes, over 

rivieren met een kano, over omgevallen bomen, door moerassen. Maar tijdens de reis zijn bijna 450 mensen tot 

geloof gekomen, voor de helft bantoes die in het oerwoud wonen, verder pygmeeën. In het hartland van ons 



Ze dachten dat ik gek was geworden, toen ik wilde breken 

met dure evangelisatieacties, massaal en indrukwekkend 

maar onbetaalbaar en onnavolgbaar voor de arme kerken 

waar we mee samenwerken. De massale acties verving ik 

door huis-aan-huisevangelisatie. Heel simpel en gratis. Dat 

kan toch niet in de schaduw staan van grote campagnes? 

Maar ik vertelde onze medewerkers dat ze zo meer vrucht 

zouden zien en niet minder. Bovendien zouden we de 

nieuwe gelovigen veel gemakkelijker kunnen opvangen. En zo 

ging het inderdaad. Ds. Charles Bahi (de penningmeester van 

onze Ivoriaanse beweging)  paste dit toe, en zijn kleine 

gemeente in de buurt van Abidjan zag in een jaar een groei 

van meer dan 40 mensen. In Soubré volgde – na een 

Gemeentegroeiconferentie -  ds. Gnizako ons voorbeeld. Na 

ons bezoek aan een dorpje vlak bij Soubré (in het westen van het land) gaven 6 mensen aan dat ze tot geloof waren 

gekomen. De predikant zette dit werk naar ons voorbeeld door. Nu zijn er 65 gelovigen - in minder dan een jaar - 

en wordt er een nieuwe gemeente gesticht. Simpele evangelisatie en gedegen opvang van de nieuwe gelovigen is 

waar wij voor staan. Helaas is dat in veel kerken verloren gegaan en moeten wij hun dat opnieuw leren. 

De kerk van Charles als bewijs… (Ivoorkust) 

Nepal als zendend land; voortgang van ons werk in India 

Net zijn weer twee gezinnen in de buurt van Benares tot geloof gekomen door het 

getuigenis van onze evangelist Ram Nath Gautam. Er is nu dringend een tweede 

werker nodig. Voor de maand juni is er een tijdelijke assistent naar hem gestuurd. 

Ook deze man is gevormd door ds. Saroj Chhettri uit Kathmandu. Als hij een goede 

werker blijkt, overwegen we ook hem in de omgeving van Benares aan te stellen. 400 

km meer naar het oosten werken we ook, in de deelstaat Bihar. 

Christenen van de Santali-minderheid uit Nepal werken daar onder hun 

stamgenoten. Het voordeel is dat ze hun eigen taal kunnen gebruiken, 

wat hun een zekere bescherming biedt tegen het hindoe-fanatisme dat 

in Bihar erg tekeer gaat. De evangelisten zijn zelf pas drie tot vijf jaar 

gelovig. Ze wonen in het grensgebied aan de Nepalese kant, waar hun 

het leven ook moeilijk wordt gemaakt. Wat zou het mooi zijn als we 

hen kunnen helpen met een kerkje in Rangeli (voor slechts 2500 euro!), 

waar een beweging onder de minderheidsstammen begon door ds. 

Suresh Marandi, zelf een Santali. Maar door grote tegenwerking moest 

hij verhuizen.  

 Santali meisje uit Balamvitta (Nepal)  

Ds. Charles Bahi  

werk onder de pygmeeën (in het oosten van de Bandundu provincie in een 

gebied 2x zo groot als Nederland) hebben Dieudonné en Lotudi (zelf ook 

pygmeeën) 6 anderen getraind voor evangelisatiewerk. 

 

 Gespreksgroepje tijdens conferentie in Malekhu (Nepal)  
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Voor informatie over projekten, het laatste nieuws en foto’s zie www.bramkrol.com. 

Voor wie dit bijzondere werk wil ondersteunen: Stichting Facilite te Gorinchem,  
bankrekening NL61RABO0129865079. 

Voor adreswijzigingen: Secr. Van Hogendorpweg 7, 4204 XL  Gorinchem,  0183-636197. 
Eindredactie: Ron Anderson (Gorinchem). Website: Bert van Ameijde, (Leerdam). 

Facebook: http://www.facebook.com/gemeentegroei. 
Twitter: @bramkrol 

Blog: http://alseenlopendvuur.blogspot.com. 

Nader nieuws 
Geregeld schrijven we iets over ons werk op het weblog dat gekoppeld is aan de website www.bramkrol.com. Daar 

vindt u het laatste zendingsnieuws en ook wat ‘commentaar bij de tijd’. Op de site staan artikelen over de 

godsdienstvrijheid in India en Nepal of de radicalisering van de Islam en hoe dat komt en andere onderwerpen, 

bijvoorbeeld nieuwe vondsten over de verspreiding van het vroege Christendom. Dat is één van de onderwerpen van het 

boek ‘Jesus Multinational’, dat de kracht en werkwijze van de vroegste kerk laat zien. Dat passen we in ons zendingswerk 

toe. Dit boek zal binnenkort ook op de Amerikaanse markt verschijnen. Te verkrijgen via onze site, zie onderwerp: 

Boeken. 

Geslaagde projecten in Nepal: Dhimdime en Bhojpur 

Diverse kerken hebben projecten lopen in o.a. Nepal. Dhimdime 

bijvoorbeeld, met veel aandacht voor de kinderen van de 

allerarmsten. Wat een enthousiasme vinden we in dat zeer 

afgelegen dorpje, dat kapot gaat van de armoede. Dit project werd 

bekostigd door de Gereformeerde Kerk van ’s-Gravendeel. 

Diverse mensen hebben er zelfmoord gepleegd door hun 

uitzichtloze situatie en grote schulden. We helpen de kinderen aan 

schooluniformen en materialen en geven hun (bij-)les in een klein 

schooltje dat we in dat dorp hebben neergezet. Dhimdime ligt in 

de riviervlakte. Hoonder km. noordelijker ligt Taksar in het 

Bhojpurdistrict. Anderhalf jaar geleden was daar nog geen enkele 

Christen was. Nu is er een kleine gemeente, en ook in verschillende omringende dorpen is er een grote 

belangstelling voor het Evangelie. Dit is een project van de Ned. Geref. Kerk van Westbroek. 

Mei/juni 2016 zijn bestemd in Kongo voor conferenties voor leiders in de 

kerken en evangelisatie in het hart van verschillende plaatsen in de 

Bandunduprovincie in de omgeving van de grote stad Masi-Manimba. De 

motor daarachter is ds. Richard Mayoko. Daarna volgt een grote 

conferentie in Masi-Manimba met Richard en zijn nationale directeur Luswa 

als sprekers. Met eerdere van dergelijke activiteiten zagen we vele 

honderden mensen tot geloof komen. Onze verwachtingen zijn 

hooggespannen. 

Kibwimba – Kikanji – Kingungi – Masi-Manimba… 

Ds. Richard Moyoko (links) met vertaler tijdens een campagne in Mukedi (2015)  

Persoonlijk 

Facilite is de goedkoopste zending van Nederland! De directeur heeft geen cent 
voor zijn salaris nodig. Hij beknibbelt bovendien op elke uitgave. Het werk wordt 
gedaan door lokale werkers die hij aanstuurt en vormt. Elke nationale beweging 
kan eventueel zelfstandig verder gaan, maar wij helpen hen bij het ontwikkelen 
van materialen, opdoen van kennis en het vormen van een eigen strategie. Voor 
aanzienlijk minder dan de kosten voor de uitzending van een zendingsechtpaar 
hebben wij 38 mensen geheel of gedeeltelijk in de vier landen waar we werken in 
dienst en komen er jaarlijks duizenden tot geloof, terwijl vele honderden 
predikanten, evangelisten en oudsten cursussen over Gemeentegroei, leiderschap en discipelschap bijwonen. Verder lopen 
er diverse sociale hulpprojecten. Wie nader geïnformeerd wil worden, neme contact op. Gedenk dit werk eens met uw gift.  

 Goederentransport in Taksar  

 Twee eerste nazorgwerkers onder de stam Dan, Eddie (li) en Samy met Bram Krol  


