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MISSION

De hele wereld moet horen hoe machtig
Jezus is!

IMPOSSIBLE
Hoog in de bergen
Sarandara, een Kirati bergdorp in het oosten van Nepal. Een half jaar geleden was daar
nog geen enkele christen. Toen kwamen Uygal en zijn gezin tot geloof, terwijl hij met zijn
legeronderdeel in Damak gelegerd was. Hij was zo enthousiast! Hij belde zijn hele dorp
op met het Goede Nieuws. Iedereen werd daardoor nieuwsgierig. Nu zijn er een 30-tal
gelovigen en verschillende anderen hebben gezegd dat ook zij hun heil bij Christus willen
gaan zoeken. Ze overleggen nu al over het stichten van een kerkje. Ekraj Limboo uit Ilam
wil zich in dat dorp vestigen om er gedegen nazorg te geven.

Tilar (Nepal), waar eerst christenen werden vervolgd
Twee jaar geleden begonnen we in het Bhojpur district te
werken, in het dorp Taksar. Er waren toen drie of vier
kersverse gelovigen. Nu zijn het er meer dan 30. In een
dorp op vier uur lopen, Tilar, kwamen net enkele maanden geleden de eerste twee christenen wonen. Zij hadden
ergens in het buitenland waar ze de kost verdienden het
geloof gevonden. Ze kregen het zwaar te verduren door
tegenstand uit de bevolking. Ze vroegen om geestelijke
steun van onze werkers in Taksar. Die zagen eind maart 2
mensen in Tilar tot geloof komen. Een week later kwamen we er weer, met een grotere groep. Opnieuw kwamen er mensen tot geloof (5), terwijl misschien wel 20
anderen zeiden dat ze ook christen wilden worden. Van
vervolging is nu niets meer over.
Evangelisatie in Tilar

Peltimari, waar een kerkje geopend werd
Ook in Oost-Nepal ligt Peltimari, dichtbij Damak. Twee
jaar geleden begonnen we daar met geregeld evangelisatiewerk. Dev, onze parttime werker, was ooit een commandant van de maoïstische rebellen, maar hij zwoer het geweld af toen hij Christus vond. Hij bleef een idealistische
doordouwer. Er zijn nu tussen de 30 en 40 gelovigen in dat
dorp. Bij de opening hield de burgemeester een toespraak
en gebruikte de Bijbel die hij van ons had gekregen. Geen
evangelist die hem kon verbeteren, met zoveel overtuiging
als hij zijn dorpelingen opriep om tot Christus te komen.
Dev en zijn vrouw bij de opening van ‘hun’ kerkje
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Yugal

Benares, een heilige(re) stad? (India)
De meest heilige stad voor hindoes is Benares aan de Ganges. In de omgeving van die stad werkt Ram Nath, onze Indische evangelist. In twee jaar tijds
zag hij meer dan 125 mensen tot geloof komen. Daar zijn halverwege april
’17, toen ds. Saroj Chhettri uit Nepal daar op bezoek was, nog weer tien
anderen bijgekomen. Ze wonen in armoedige omstandigheden. Veel dorpelingen gaan naar Nepal om daar in de tapijtindustrie te werken, bijna als slaven (Nepal kent nauwelijks arbeidswetten en geen vakbonden, dus wijken
malafide werkgevers uit India naar dat land uit.) Daardoor heeft ds. Saroj
contact met hen gekregen. Hij is een Hindi gemeente begonnen in Kathmandu onder de tapijtwevers en hij is ook de coach van Ram Nath. Hij heeft ook
een andere ‘discipel’, die in een ander dorp werkt. Deze man zag meer dan
100 volwassenen tot geloof komen in 4 jaar. Zending vanuit Nepal in India!

Saroj (li) en Ram Nath

Dhimdime (Nepal), de armoe loopt ten einde
Kom niet aan Bikash! Hij wordt in Dhimdime op handen gedragen. Hij geeft bijles aan de kinderen uit dat ontstellend arme dorpje van landlozen en hij is ook de adviseur van de ouderen. Hij
heeft de taak op zich genomen daar en in naburige dorpen te werken aan de stichting van gemeenten. Er is een sociale vernieuwing gaande, onder andere neemt het alcoholisme af, de gesel van de hopelozen. Hoewel het aantal gelovigen in Dhimdime nog gering is (12, kinderen niet
meegerekend) zien we daar en in de omgeving goede groeimogelijkheden. Veel mensen zeggen
daar: “Diep in mijn hart ben ik al christen.” En de kinderen? Die doen het nu zo goed op
school, dat ze alle anderen voorbijstreven. Uit naburige dorpen komen nu ook kinderen (van
hogere kasten) voor bijles naar Dhimdime.
Bikash Ranapaheli bespeelt de gitaar in Dhimdime

In Kathmandu opgeduikeld...
Ds. Surya Vishnukarma. Aan zijn achternaam zie je dat hij erg ‘laag’ is.
(Dat is de vloek van het kastensysteem…) Maar dat telt bij God niet.
Hij is een man die honderden tot Christus heeft mogen brengen. Hij
kwam tot de conclusie dat de grote gemeente waar hij dient een te
klein arbeidsterrein voor hem is. (Hij heeft al ervaring opgedaan met
zendingswerk in Maleisië, in samenwerking met een Maleisische kerk).
We hopen veel met hem te gaan samenwerken. Hij is een voortrekker
van de bovenste plank! In april bezocht hij een moslimdorp ergens in
het mid-zuiden van Nepal, waar hij enkele mensen tot geloof zag komen en waar hij een gemeente wil stichten. In dat werk willen we hem
steunen.
Ds. Surya Vishnukarma

Nazorg en de stam Dan (Ivoorkust)
Enkele honderden mensen nemen deel aan onze nazorggroepen, geleid door 16 mensen die we daarvoor hebben opgeleid. Zij op hun beurt leiden weer anderen op. Nazorg was
feitelijk onbekend onder de kerken in het westen van Ivoorkust. Maar ze beginnen het nu op te pikken, omdat ze de
vruchten ervan zien. In die groepen doen o.a. twee dorpshoofden mee. In één plaats, pal op de grens met Liberia, gaat
de dorpsomroeper rond om de kringbijeenkomst aan te kondigen. En ds. Alfred Zranpiemi, één van onze beste vrienden,
traint nu zelf 16 mensen om in het grensgebied met Liberia,
ook over de grens heen, nazorggroepen te leiden. Over een
visionair gesproken!
Een nazorggroep van de stam Dan

Pygmeeën van Nkau (Dem. Rep. Kongo)
In december ’16 werd de grote reis naar de pygmeeën ondernomen,
dwars door het oerwoud. Luswa, onze directeur in Kongo, samen met
een reparateur voor de motoren en ds. Jean Kibungula. Ze zagen enkele honderden mensen tot geloof komen, de helft bantoes en de andere
helft pygmeeën in een nog volslagen onbereikt gebied. Verder hebben
ze onze pygmese evangelisten ontmoet, die weer 150 kilometer verder
in het oerwoud wonen en werken, en ze hebben hen kunnen instrueren. Nu wordt er (met de nodige moeite) gewerkt aan de nazorg. De
zoon van Jean, Moïse, reist daarvoor per fiets naar Nkau. Zodra daar
geld voor is willen we in de omgeving van Nkau een tweetal werkers
aanstellen voor het dorp Nkau en het bestuurlijke centrum Oshwe, na
hen eerst een korte opleiding te hebben gegeven. Ook willen we een
alfabetiseringscurus opzetten. De pygmeeën smeken daarom.

Over de ‘brug’ zien te komen in het oerwoud

Ten zuiden van het woongebied van de stam Dan is de regio Cavally. Daar hebben we
in de hoofdplaats, Guiglo, veel vrienden sinds we er vorig jaar een geslaagde Gemeentegroei conferentie hadden. Zij vroegen ons dringend om een dergelijk werk als onder de
Danieten bij hen op te zetten, onder de Gueréstam. Daar zijn we mee begonnen via
een cursus over nazorg en kringleiding, in april ’17. Ze hebben er zin in. De kerken maken een herleving door in dat gebied. Dat trekt nu alom de aandacht. Overal in Ivoorkust vragen de kerken ons om hulp, advies, cursussen en conferenties. We kunnen de
aanvragen eigenlijk niet meer aan. Wat een vertrouwen!
Ds. Gayé, onze contactpersoon in de Cavaly (Ivoorkust)

Nieuwe zendingsreis van Richard (Kongo)
Kitoy, Mokamo, Bwalayulu en Bonga Yasa. Plaatsen in de Kongolese provincie Bandundu,
ver van de grote weg. Wie kent die namen? Niemand toch? Maar er wonen meer dan
40.000 mensen. Ds. Richard Mayoko gaat erheen, op een (net gereviseerde) motor. Op
andere wijze kan hij er niet komen. Hij zal er de kerken ondersteunen met cursussen en
bijbellessen. En samen met hen hoopt hij het evangelisatiewerk aan te pakken. Intussen
vertrekt ds. Luswa naar een aantal plaatsen waar hij deze zomer wil werken, om daar de
kerken alvast voor te bereiden. Hij komt in gebieden, ver ten zuidoosten van zijn woonplaats Kikwit, die soms nog volledig animistisch zijn.
Ds. Richard Mayoko, zittend voor ds. Luswa, de leider van ons Kongolese werk

Algemeen
En als je bij wilt blijven? Lees dan het geregelde zendingsnieuws (+ commentaar bij de tijd vanuit een missionair oogpunt) op het weblog van
Bram Krol, te vinden onder www.bramkrol.com (onder Facebook). Bij sommige reizen (zoals die naar de pygmeeën) gebruiken we ook een
reisblog. Als je van recente zendingsverhalen houdt, of je gemeente erover wilt informeren, dan vind je daar een schat aan informatie inclusief foto’s. Zie ook ons aanbod aan zendingsboeken op onze website.

Zinvol werk?
Over de effectiviteit van het werk van Sichting Facilite: Ongeveer 50 (meest parttime) medewerkers en honderden vrijwilligers uit gemeenten
zien we voor ongeveer dat de uitzending van één zendingswerker uit Nederland kost, duizenden mensen per jaar tot geloof komen in nu 5
landen, het bedrag verspreiden we duizenden Bijbels en honderden nazorgbrochures, geven we minstens 20 cursussen voor predikanten en
gemeenteleiders, doen we een aantal sociale projecten en zien we zelfs kleine opwekkingen ontstaan. We werken met tientallen denominaties en tal van onafhankelijke gemeenten samen. Het is onbegrijpelijk dat met relatief zo weinig geld zoveel kan worden bereikt. Alleen God
daarvoor de eer! En een uitdaging voor u? U kunt ons helpen door gebed (zeker) en giften (eventueel).

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.
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Start in de Cavaly, Ivoorkust

