
Meer dan 160.000 mensen vonden in ruim 7 jaar het 
geloof in Kongo. De afgelopen zomer kwamen 1700 á 
1800 mensen tot geloof in de plaatsen Masi-Manimba, 
Belemiese en Bagata. De lokale gelovigen waren 
stomverbaasd dat zoiets mogelijk was in hun 
woonplaats. Aan een groot aantal mensen hebben we 
Bijbels gegeven, of hebben we die tegen een zeer laag 
bedrag verkocht. Bijbels zijn buiten de hoofdstad niet 
verkrijgbaar, en bovendien zijn ze erg duur... Wat 
waren ze blij. 

Grote toestroom in Kongo  

  
De hele  wereld moet De hele  wereld moet De hele  wereld moet 
horen hoe macht ig Jezus  i s !horen hoe macht ig Jezus  i s !horen hoe macht ig Jezus  i s !    

We werken samen met de Kerk van Christus in Kongo (21 
miljoen mensen; een soort Raad van Kerken met extra 
bevoegdheden) om haar predikanten te revitaliseren. In de 
provinciehoofdstad Kananga (West-Kasai) hadden we een druk 
bezochte Gemeentegroeicursus, met vrijwel alle geestelijke 
leiders ter plaatse. Het enthousiasme en de leergierigheid waren 
groot.  

Kananga, Gemeentegroei 

Deel van het publiek in Bagata 

MISSION IMPOSSIBLE  
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Ontvangst in Kananga met zangkoor en de protestantse bisschop David Mukenge 

We helpen een kleine gemeente, 
ontstaan onder een Tibetaanse 
stam in Nepal, om het Evangelie 
onder de onbereikte Tibetanen 
en aan hen verwante groepen te 
verspreiden op een cultureel 
aangepaste wijze. (Echt 
Tibetaanse dans en muziek, en 
een betere vertaling van 
godsdienstige begrippen dan 
voorheen gebruikelijk). Deze 
stammen zijn tot hiertoe vrijwel 
geheel onbereikt en zeer 
gesloten. Grote voortrekker en 
inspirator is ds. Gyalsang, 
voorheen dé grote priester  
van zijn boeddhistische stam. 

Tibet en Tibetaansachtige stammen, Nepal 

Ds. Gyalsang spelt op de tunga (een 

Tibetaanse banjo) 

Bijbelconferentie in Thulo Syapru  

(bij Tibetaanse grens) 



We onderhouden diepgaande contacten met de Kiratistammen 
(1 miljoen mensen) in Oost-Nepal en Sikkim, en vooral ook met 
haar grote leider, goeroe Atmananda (zie foto bovenaan). Deze 
stam gelooft sinds mensenheugenis in één God, en kent oude 
joodse en christelijke invloeden. Maar ze weet nauwelijks meer 
wát ze gelooft; haar geloof is in de loop der eeuwen verwaterd 
en de inhoud is verloren gegaan. De Kirati staan zeer open voor 
het Evangelie. De komende keer hoop ik met de goeroe de 
kernzaken van het geloof door te nemen. We konden o.a. een 
ziekenhuisje voor hen bouwen.  

We doen pionierswerk in Ivoorkust. Binnenkort hopen we 
in enkele stammen mee te werken aan de verbreiding van 
het Evangelie. De kerken zijn teveel in de naaste omgeving 
van Abidjan blijven steken, maar enkele jonge leiders willen 
die patstelling doorbreken. Tijdens een 
evangelisatiecampagne kwamen de afgelopen zomer in de 
plaats Divo bijna 300 mensen tot geloof, en ook enkele 
tientallen tijdens bijeenkomsten in dorpen niet ver van de 
grens met Ghana. De bijeenkomst in Divo - dat erg heeft 
geleden onder de burgeroorlog - was daar de eerste grote 
manifestatie in jaren.  

Een hele stam? 

Campagne in Divo, Ivoorkust 

Hulpprojecten  
Campagne in Divo 

In Nepal hebben we enkele levensvatbare sociale projecten, zoals een honing- en 
een paddenstoelenproject. Maar daar is nog veel geld voor nodig. Het helpt 
enkele weduwen en een aantal boeren om blijvend (beter) in hun onderhoud te 
voorzien. Voor het honingproject is nog geld nodig, evenals voor enkele andere 
projecten (zie website; o.a. een schooltje in Chisopani en de tweede fase van 
werk onder Tibetaanse stammen). Dit zijn overzichtelijke projecten om als kerk 
of vereniging aan mee te werken. Daarnaast hebben we projecten voor de 
pygmeeën, Bijbelverspreiding e.a. 
Uit Kongo kwamen dankbetuigingen, van een oudere dame en een teenager die 
hun been konden behouden door de steun die we gaven; een ander kreeg haar 
zicht terug. We willen graag overal een zegen achterlaten, met uw hulp.  

Ds. Suresh Marandi 

Nepal en India 

Facilite ondersteunt een evangelisatiewerk, dat tot diep in Bihar 
(‘De begraafplaats van de zendelingen’) doordringt. Dit is één van 
de drie meest antichristelijke staten van India. Er werd in 2011 een 
eerste gemeente gesticht in het stadje Rangeli in Zuid-Nepal, en 
toen ontstonden er nog weer 5 andere gemeenten, waarvan 2 in 
India, in Bihar - dat lijkt bijna onmogelijk. Er komen veel verzoeken 
binnen om in afgelegen plaatsen gemeenten te stichten, die vooral 
aanslaan onder de verdrukte minderheden. Motor is ds. Suresh 
Marandi. 

Tamangmeisje Marian 

Op reis in Nepal, op het dak van de bus 
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En verder...  

Voor projecten, lectuur, bestellingen, info en het laatste nieuws zie www.bramkrol.com. 

Stichting Facilite te Gorinchem, bankrekening 1298.65.079. 

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. 

Zendingsboeken vol avontuur en geloof (speciale aanbieding t/m 31-12-’12) 
 
Geslechte bergen € 8,50. De eerste keer dat we ‘de goeroe’ ontmoetten. Hoe God een mens kan leiden. 
Met prachtige foto’s. 
 
Als Gods Geest neervalt... € 3,50. Ooggetuigenverslag van een opwekking in Kongo, met foto’s. 
 
Voor persoonlijke studie: Dynamiek in uw gesprek en Dynamiek in uw preek, samen €14,50.  
 
De verkoop komt ons werk ten goede. De kortingen gelden alleen voor de aangegeven periode.  
De prijzen zijn excl. de verzendkosten. 

Facilite ziet op veel plaatsen indrukwekkende doorbraken 
van het Evangelie. We zijn bij tal van strategische zaken 
betrokken, met prima werkers in de Dem. Rep. Kongo, 
Nepal (en India) en Ivoorkust. En dat met een jaarbudget 
waarvoor je zelfs geen zendingsechtpaar kunt uitzenden...  

Doorbraken 

Vooraf aan vertrek de wildernis in. Ds. Luswa  
(directeur van ons werk in Kongo) bij de jeep 

Een artikel in Uitdaging over de verbreiding van het 
Evangelie in Nepal en de Indische deelstaat Bihar bracht 
iemand ertoe telefonisch een grotere gift toe te zeggen. 
Hij zei erbij: “Ik weet dat dit geld tot op de laatste cent 
goed besteed zal worden.” Anderen volgden zijn 
voorbeeld. Een echtpaar besloot de giften voor hun 50-
jarige huwelijk te besteden voor Facilite. En daardoor 
kunnen wij weer verder! 

Enthousiasme in Masi-Manimba (Kongo) Een uitzwaaier van ds. Antoine 


