
Er zijn diverse teams gevormd voor evangelisatie en nazorg in de oerwouden. Ze trekken langs 
moeilijk begaanbare paden, door moerassen en over rivieren tot wel 250 kilometer ver, om het 
Evangelie te brengen in dorpen waar dat niet eerder werd vernomen. De leider is Leblanc, een 
dynamische persoonlijkheid, en nog steeds een onbetaalde vrijwilliger, net als de andere 
medewerkers. Sommige van hen zijn (nog) analfabeet, maar diep-geraakt door het Evangelie, waar 
ze zingend en dansend van getuigen. Zij werken onder de supervisie van onze vaste medewerkers, 
Dieudonné en Lutudi. In februari/maart bezocht ds. Antoine Tseki de pygmeeën, en zag onder hen 
ongeveer 4000 mensen tot geloof komen. Voor het eerst breidde de opwekking onder de 
pygmeeën zich in deze streken ook naar de bantoes uit! 
Eén van onze vrijwilligers is begin april overleden. Hij wilde een gedeserteerde soldaat (die daar 
leven van de illegale ivoorverkoop!) ervan weerhouden een meisje aan te randen in november 
2007. De kogel die hem trof, is hem ten slotte noodlotig geworden. Hij laat een vrouw en vier 
kinderen achter, nu zonder inkomen. (De mannen zorgen voor gerookt vlees, dat voor een zeer 
laag bedrag aan opkopers wordt verkocht). 
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MISSION IMPOSSIBLE  
  
De hele wereld moet horen De hele wereld moet horen De hele wereld moet horen 
hoe macht ig  Jezus  i s !hoe macht ig  Jezus  i s !hoe macht ig  Jezus  i s !    

Op uitnodiging van de burgemeester van Kikwit (400.000 inw.) hielden we in 
februari campagnes. Velen zijn er tot geloof gekomen (ongeveer 2500 
mensen). Toch vonden we onze meest open deuren elders, opnieuw in 
Bulungu (zie: Als Gods Geest neervalt...; 80.000 inw.) en in het Belemies (1200 
inw.; met de omringende dorpen erbij 10.000). Ook daar kwamen duizenden 
tot geloof. In Bulungu waren bij één vertoning van een film meer dan 15.000 
kijkers. Na de eerste evangelisatiesamenkomst gaven daar bijna 2000 mensen 
te kennen dat ze Christus wilden volgen. We konden constateren dat 4 jaar na 
de eerste opwekkingsgolf, het geestelijke en sociale leven van Bulungu nog 
steeds sterk ten goede veranderd is. In Belemies werden we ontvangen door 
de twee kerken, de baptisten en rooms-katholieken en een pinkstergemeente 
uit een nabijgelegen dorp. In een gezamenlijke eredienst (voor de eerste keer) 
van die kerken, kwamen 3000 mensen samen. Na mijn vertrek werkte het 
team nog door, o.l.v. ds. Kubadika en ds. Luswa, in drie grote dorpen tussen 
Kikwit en Kenge, o.a. in het dorp (niet de provincie) Kasaï. in het totaal 
kwamen tijdens deze tocht meer dan 14.000 mensen tot geloof. 

Kopa (een weggejaagde pastoor, een onkreukbaar man met ideeën à la Luther; zie: Als Gods Geest neervalt...) is sinds september 
2007 met eigen samenkomsten begonnen. Hij heeft nu 3 gemeenten in Kikwit, en één in Kinshasa. Zijn getuigenis trekt alom de 
aandacht, soms heeft hij samenkomsten, in de tuin van zijn armelijke 
huisje en de smalle straat ervoor, met meer dan 2000 opeengehoopte 
bezoekers. Veel geestelijken komen in het geheim met hem praten, voor 
bemoediging en advies. Hij wil meer met ons samenwerken. Ik hoop hem 
een geluidsinstallatie te bezorgen. (Weet u er nog één?) De man is zo 
arm als een kerkrat. 
In minder dan 4,5 jaar zagen we tot hiertoe in de Dem. Rep. Kongo bijna 
125.000 mensen tot geloof komen. Bijna 100.000 mensen zitten op 
bijbelkringen. Los van ons team breidt de beweging zich steeds verder 
uit, want tot diep in Angola zijn dorpen tot geloof gekomen. Dat geeft 
ook grote zorgen. Hoe komen we aan voldoende geld voor de 
campagnes? Er zijn bijbels en nazorgmaterialen nodig. Dat drukt des 
tezwaarder op ons, omdat de mensen zo arm zijn. Ze kunnen slechts 
met grote moeite één redelijke maaltijd per dag betalen...  
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welkom in Belemies (Kongo) 

jonge pygmeeënvrouw in de kraamtijd 



Een goede suggestie voor lezers. Deze boeken kunnen u flink in beroering brengen:  
∗ Maki adieu! Slechts € 10,— (i.p.v. € 14,85), excl. verzendkosten. Bij 2 exemplaren (€ 20) inclusief verzendkosten. 
∗ Over de pygmeeën: Schreeuw uit het oerwoud, tijdelijk 10 euro (i.p.v. € 12,50), óók met prachtige foto’s. Samen met Het 
vlammende hart van Afrika betaalt u 16 euro (i.p.v. € 25; maar daar komen verzendkosten bij, € 2,20). 

∗ Wilt u het totale pakket ontvangen? Maki adieu! + Schreeuw uit het oerwoud + Het vlammende hart van Afrika; 
Slechts 25 euro, zonder verzendkosten! Wist u dat Maki mijn Kongolese boekhouder is? De afgelopen reis naar Kongo 
heb ik de oom ontmoet die hem bijna de dood injoeg. Hij is nu een oude, schuldbewuste en zieke man.) Ook 
interessant voor uw boekentafel!  
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Helaas is de goeroe (tijdelijk?) de politieke kant uitgegaan. Het lijkt 
erop dat hij koning hoopt te worden van een nieuw te stichten rijk, 
tussen India, Nepal en Tibet: Limboowan. Een dwaze gedachte, die 
echter zijn aandacht volledig op andere zaken richt dan het geloof. 
(Over de achtergronden gaat: Geslechte bergen.) Door onze vondst 
van oude joodse en christelijke invloeden onder de Kirati, neemt de 
interesse van velen uit deze stammen in het evangelie sterk toe. In 
verschillende streken hebben woordvoerders van deze stam gezegd, 
dat ze binnen afzienbare tijd tot geloof willen komen. Maar eerst 
willen ze er nog wat meer uitleg over ontvangen. Dit gebeurde 
onde andere in Hattikharga (bij Pakhribas), Goldhap (bij Birtamod) 
en de hoger gelegen streken van Garuwa, waar ook één van de tien 
hogepriesters van de Kirati belangstelling heeft voor Gods Woord.  

Er is net een nieuw boek uitgekomen (halverwege juni), waar pas na de zomer 
propaganda voor gemaakt kan worden. Lik in Lava beschrijft een hoogst-
bijzonder ingrijpen van God, waardoor onder de Sherpa’s - de meest resistente 
stam in de Himalaya tegen het christelijke geloof - hun grootste culturele leider 
tot geloof kwam. De wonderlijke titel komt uit een visioen, dat zijn vrouw 
kreeg, toen ze terminaal kankerpatient was, maar werd genezen. Een prachtig 
leesboek, met ook nog 16 fotopagina’s. Uitgever: Johanes Multi Media, 
Amerongen. Te bestellen via onze website. Prijs € 12,50. 
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In maart kon ik door Nepal reizen met enkele jongeren, die door zang en dans 
het evangelie brengen. De grootste indruk maakte een doorbraak in Garuwa, in 
het verre oosten van Nepal, 15 km. van Birtamod. In dat grote dorp en wijde 
omgeving vonden we een enorme belangstelling. Vooral op een afstand van vier 
uur lopen, vonden we kleine gehuchten met zelfs een massale belangstelling. Dat 
is in Nepal (anders dan Kongo) ongekend! In twee maanden tijds waren er vier 
gezinnen tot geloof gekomen, en acht families komen bijeen in een nieuwe 
samenkomst. Tijdens ons bezoek kwamen zes mensen tot geloof, en drie 
gezinnen gaven te kennen dat ze - na verder beraad - christen willen worden. Het 
lijkt erop dat dit de vierde grote groeikern is in Nepal (de andere zijn: Pakhribas 
(waar nu ook in Muga, op anderhalf uur lopen, enkelen tot geloof zijn gekomen, 
terwijl de nieuwe gemeente in Pakhribas-bazar sterk groeit), Murkuchi en 
Damak. 
In Sikkim (noordelijkste deelstaat van India) wordt het voorbeeld van Nepal met enthousiasme nagevolgd door enkele jongeren-
evangelisatieteams, onder leiding van de regioleider van de Himalayan Evangelical Fellowship, Sangay Lepcha en ds. Dipendra Rai. Het 
enthousiasme van de jongerengroep van Tadung (Gangtok) is werkelijk adembenemend. Het mooie van deze ontwikkeling is, dat we 
zo een al te grote afhankelijkheid van door het buitenland betaalde evangelisten kunnen verminderen, en het lokale initiatief enorm 
stimuleren.  

Na Nepal ook Sikkim! Na Nepal ook Sikkim! Na Nepal ook Sikkim! Na Nepal ook Sikkim!  

SPECIAAL BOEKEN AANBOD 

Lik in LavaLik in LavaLik in LavaLik in Lava 

Zanggroep uit Sikkim (India)  

Voor giften: Stichting Agapè te Doorn, 
postbanknr. 1021474; banknr. 
48.36.38.846; onder vermelding van: “gift 
gemeentegroei-internationaal”. 
Voor info en contact: zie website.  

Larumba,  centrum van de Kiratibeweging met vredesvlaggen  


