
In de noordelijke deelstaat Bihar zijn meer dan 40 mensen tot geloof gekomen. Er is 

een nieuwe gemeente gesticht, dichtbij de grens met Nepal. Bihar is één van de 

meest fanatieke gebieden van het hindoeïsme, maar ondanks de vervolging groeit de 

kerk. In India zijn strenge wetten van kracht, die evangelisatie onmogelijk moeten 

maken. Nu zijn die wetten ook in Nepal in werking getreden. Wat zal de toekomst 

brengen? Inteeressant is ook dat 500 kilometer verderop naar het westen, in de 

buurt van de ‘heilige stad’ Benares, dit jaar al 11 gezinnen tot geloof zijn gekomen 

door het werk van onze evangelist Ram Nath. 

In het zuidwesten van het land ligt het dorp Baasbari, 40 km. van Nepalganj. 

Daar stierven al jaren opvallend veel mensen. Men ging dat dorp anders 

noemen: De vallei des doods. Begin 2018 kwamen er – tijdens ons kennis-

makingsbezoek met dat gebied - de eerste 5 mensen tot geloof. Nu zijn het 

er al 16, die niet de dood, maar het nieuwe leven hebben gevonden. In het 

nabijgelegen Kuitini kwam een tweede toverpriester tot geloof, tot verba-

zing van het hele dorp. Daar is nu geen priester meer over, en de mensen 

praten onder elkaar over de kracht van het Evangelie. 

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

INDIA, tegen de stroom in 
Baasbari 

IMPOSSIBLE  

CAHIER 20 
NAJAAR 2018 

Ds. Alfred  Zranpiemi, de nazorgleider  voor 
de uitzendingen in het stamgebied Dan. 

NEPAL, de Vallei des Doods 
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MISSION  

Ram Nath uit Benares 

Door de radio-uitzendingen door Trans World Radio in de taal van de stam 

Dan kwamen in twee maanden (juni/juli ’18) 59 mensen tot geloof, die dat heb-

ben gemeld aan onze contactpersonen. De meesten van hen zijn gezinshoofden, 

dus kun je ook spreken va  59 gezinnen. 3 mensen, die van de kerk vervreemd 

waren geraakt, kwamen terug op de weg van het geloof. Soms scharen hele 

dorpjes zich rondom de paar transistorradiootjes die de mensen hebben (echt 

een luxe artikel…) 

IVOORKUST, radioprogramma’s die populair zijn 

Dem. Rep. Kongo, verbluffende aantallen 

Tijdens de laatste reis naar dat land kwamen 929 mensen tot geloof, 

die ook aangaven mee te willen doen met de nazorgbijbelstudies, die 

we overal in het land proberen op te zetten. De afgelopen maand wer-

den er meer dan 70 van die groepen gevormd, met gemiddeld 10 – 12 

deelnemers. Zowel in Gemena in het verre noorden, als in Kinshasa, 

Kikwit en omgeving en de Kasaï werken we op volle kracht. Veel ker-

ken gebruiken nu ook de nazorg voor de instructie van hun eigen leden 

en vooral de jeugd. De bijbelstudies worden zo opwekkingskernen. 

Welkom in Pont Loange in de Kasaï  



Er worden v.a. oktober ’18 nieuwe acties onder-

nomen om de nog onbereikte pygmeeën in het 

eindeloze regenwoud het Evangelie te brengen. Ze 

wonen in bijna onbereikbare dorpjes. Sommige 

van die dorpjes zijn slechts tijdelijk, want pygmee-

en leven van de jacht en de visvangst. Maar we 

leiden nu pygmeeën uit de omgeving van Oshwe 

(provincie Mai Ndombe) op om er als evangelisten 

op uit te gaan. Ook willen we in minstens één 

dorp een schooltje stichten, want er zijn geen 

scholen in die streken voor de pygmeeën, die 

zwaar geboycott worden door de bantoebevol-

king. 

Dem. Rep. KONGO, ze wonen bijna onvindbaar in het oerwoud 

IVOORKUST, stam Dan 

Duizenden Danieten (historisch gezien met hun 

wortels in de Bijbel!) zijn de afgelopen jaren door 

ons zendingswerk tot geloof gekomen. Het was 

een ‘gouden greep’ om nazorgbijbelstudies op te 

zetten. Die groepen zijn nu zelf aan het evangeli-

seren geslagen. Bijna elke week komen ze wel in 

nog onbereikte dorpen. Er zijn zo al zeker 6 nieu-

we gemeenten gesticht (als dochterkerken van 

lokale gemeenten). Evangelist Tany, die zelf dorps-

hoofd (burgemeester) is, heeft in 10 dorpen in 

het buurland Liberia, waar ook Danieten wonen, 

het Evangelie gebracht. 

Rechts vooraan onze medewerker ds. Jean Kibungula. 

Samen in de Bijbel studeren. Evangelist Santosh Ranapaheli met 

een echtpaar. 

NEPAL, nazorgmaterialen 

Nergens konden we geschikte nazorgwerkjes 

vinden in het Nepalees. Tenslotte hebben we de 

brochure Opbouw in die taal vertaald (die we 

ook in Afrika gebruiken in het Frans). Daar is nu 

een half jaar mee gewerkt, en binnenkort zal 

deze brochure gedrukt worden. Er bestaat veel 

belangstelling voor onder christenen. Een kenner 

van het Engels is begonnen de brochure ook in 

het Engels te vertalen (voor gebruik in Liberia). 

Een avondbijeenkomst in een dorp van de  stam Dan. 
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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. 

KONGO, 100.000 predikanten 
De Verenigde Kerk van Christus in Kongo is een soort paraplu-

organisatie van alle mogelijke protestantse denominaties, met in to-

taal bijna 30 miljoen leden. De leiding wil graag dat alle predikanten 

les krijgen in het denken van Gemeentegroei, waarvoor we uitgeno-

digd zijn om met hen samen te werken. In meerdaagse cursussen 

krijgen predikanten zo een bijscholing. De cursussen Gemeentegroei 

worden hoog gewaardeerd en veel kerken verleggen naar aanleiding 

daarvan hun koers. 

Predikantenconferentie in Kinshasa, zomer 2018. 

Zullen zij de Bijbel leren kennen? 

AFRIKA, Bijbels en kinderbijbels 
Het is een groot en gewaagd project. Kinderbijbels voor de stam Dan, in 
hun eigen taal én het Frans. Zal het lukken? We zijn bezig daar hulp voor 
te vinden. Maar intussen zijn we al bezig met de vertaling van deze tweeta-
lige kinderbijbel in het Bètè, de tweede grote stamtaal van Ivoorkust. We 
willen vooruit kijken.  
Overal vraagt men in Kongo om Bijbels. Ze zijn bijna niet verkrijgbaar, en 
bovendien schreeuwend duur (voor sommige mensen een half maandsala-
ris!) Kunnen we hen helpen, die duizenden en duizenden die zo graag een 
Bijbel willen hebben? 

 

We kunnen niet buiten u! Het Evangelie wordt nu – door Stichting 
Facilite – in 5 landen verbreid, en duizenden komen jaarlijks tot ge-
loof. De kerken groeien tegen de klippen op. Maar reizen en drukwer-
ken zijn duur. We moeten onze meer dan 55 werkers hun kosten 
betalen. Nieuwe projecten staan op het punt van beginnen. Maar elke 
keer opnieuw moeten we ons afvragen: Kan Bruin dat wel trekken?  

 

Blijf op de hoogte via het weblog op www.bramkrol.com, met tel-

kens het laatste nieuws, en ook reisverslagen, commentaren en ach-

tergrondgegevens. Een bron van informatie! 

 

De kanselbijbel van een grote gemeente in Kikwit, begin-
nende halverwege Genesis. Geen Bijbels verkrijgbaar... 

We gaan ervoor! 

Zelfs in het tropische regenwoud, op 
weg naar de pygmeeën. 


