
In het hooggebergte van het Rasuwa District, bij toeristen bekend als het 
Langtang National Park, wonen in het westelijke gedeelte bijna uitsluitend 
Tamangs, die hun eigen taal gebruiken, en vaak zelfs geen Nepalees kennen. 
In het oostelijke gedeelte spreekt men een eigen mengtaal, slechts 
verstaanbaar voor de tien- tot twintigduizend mensen die er wonen, en 
door de net zo grote groep Kerungs die vooral aan de andere kant van de 
grens wonen, dus in Chinees gebied. Velen in deze streken zijn ongeletterd 
en straatarm. Onder de Kerungs is nog geen enkele Christen bekend. In dat 
gebied hebben we de eerste contacten gelegd. Tijdens ons bezoek (met een 
team met werkers die de Tamangtaal kennen) zagen we een jonge vrouw 
tot geloof komen. We zijn er begonnen met een paddenstoelen project (een 
variëteit waarnaar de lokale toeristenlodges vragen), zodat we een aantal 
arme gezinnen kunnen helpen. We hopen er open deuren te vinden voor 
het evangelie, in een project geleid door ds. Norbu Tamang, die zelf uit een 
boeddhistisch priestergeslacht stamt, en daardoor veel invloed heeft. 

Nieuw werk aan de Tibetaanse grens (Nepal) 

  
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 !    

Tijdens ons bezoek aan Nepal van maart 2012 hebben we het 
hoofdkwartier van de Kiratistam (1.000.000 mensen) bezocht, die goeroe 
Atmananda als geestelijke leider heeft. De verhoudingen zijn uitermate 
vriendschappelijk. We hebben indringend gesproken, en dat resulteerde in 
twee afspraken. 1. De volgende keer dat we naar Larumba komen, houden 
we een evangelisatie-aktie. 2. We gaan een aantal systematische gesprekken 
opzetten over het geloof met de goeroe en enkele van zijn adviseurs. In de 
tussentijd gaat evangelist Santosh Nepali door met het uitdelen van Bijbels 
aan Kirati studenten in de stad Damak. Er is veel interesse voor het geloof. 

Goeroe Atmananda (Nepal) 

Een typische Tamangvrouw uit het Rasuwadistrict. 
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In februari ’12 is Bram Krol naar Ivoorkust gegaan, waar hij 
kon samenwerken met een aantal geestelijke leiders van 
kerk en evangelisatie in dat land. De cursus Gemeentegroei 
in Abidjan werd met groot enthousiasme ontvangen. “Dit 
geeft een antwoord op de vragen waar we mee zitten...” 
zeiden de predikanten. Het land likt zijn wonden, na de 
burgeroorlog van vorig jaar. Wat zal de kerk kunnen 
bijdragen? Het plan is een komende keer een grote 
evangelisatieactie te houden in het stadje Divo, mogelijk 
deze zomer.  

Halverwege april ’12 zijn de predikanten Jean en Vincent op reis gegaan vanuit Kikwit naar de pygmeeën, op de 
motorfiets, een hachelijke onderneming gezien de deplorabele toestand van de paden in het oerwoud. Met groot 
ongeduld wachten de werkers in het oerwoud (Lotudi en Dieudonné) op hen. Het is de bedoeling in twee nieuwe 
pioniergebieden te werken. Met hun laatste reis zagen deze twee geweldige pioniers veel vrucht op hun werk. Er 
zijn gebieden in deze wereld waar mensen met ongeduld wachten op het evangelie, zoals in het eindeloze 
Kongolese oerwoud. Maar werkers... waar vind je ze? 

Evangelisatiecampagne in Divo (Ivoorkust)   

Jean en Vincent, op reis naar de pygmeeën (Kongo) 

Jeugd in Kikwit (Kongo) 

Twee van onze leiders in Ivoorkust, ds. Philippe en ds. Jean-
Christophe, tijdens Gemeentegroei conferentie in Abidjan 

De stad Kikwit, met bijna een miljoen inwoners, ligt 525 km 
ten zuidoosten van de hoofdstad Kinshasa van de Dem. Rep. 
Kongo. Daar woont de directeur van ons werk in Kongo, 
ds. Bernardin Luswa. Hij heeft kortgeleden 32 tieners tot 
geloof zien komen, die nu deelnemen aan bijbelstudies (aan 
de hand van het boekje ‘Opbouw’,  dat we in het Frans 
hebben uitgegeven.) 

Ds. Luswa tijdens een evangelisatiecampagne    

Ruben Pariyar, voorgrond, met Santosh Nepali 

Een vruchtbaar evangelist (Nepal) 

In september 2011 is Ruben Pariyar begonnen als parttime evangelist 
in Oorlabari, niet ver van Damak. In een half jaar zag hij ongeveer 15 
mensen tot geloof komen, waardoor de kleine gemeenschap van 
gelovigen ruimschoots is verdubbeld. Bram Krol mocht er 11 mensen 
dopen. Onze keuze voor de aanstelling van deze man was een goede. 
Hij geniet van zijn werk en maakt gemakkelijk contact. Binnenkort 
wordt op het platte dak van zijn huis een kerkzaaltje gemaakt. 
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Onze toekomst 
  
Tot hiertoe heeft de Heer ons voortgeholpen. Nu komt de bodem 
van onze schatkist in zicht. Zijn er nog reizen mogelijk? 
Tienduizenden hebben Christus gevonden in de afgelopen jaren, 
tientallen gemeenten zijn gesticht, we hebben talloze mensen 
geholpen op het sociale vlak. Ons geloof zegt: ‘Dit gaat door!’ De 
financiën zeggen: ‘Nee!’ Wie zal gelijk krijgen? Zal er uitredding 
komen? Dit is een bijzonder vruchtbaar werk. Het zit niet vast op 
mijn reizen. We werken met gemotiveerde teams in Nepal, Kongo 
en Ivoorkust. Maar verdere bemoediging, training en visievorming 
zijn dringend nodig. En: soms is een bleekneus een welkome 
afwisseling van het sprekersmenu en nodig als vraagbaak bij 
cursussen. Zal God ons opnieuw verbaasd doen staan? Bidt u met 
ons mee? 

Lees ook eens iets over onze nieuwe projecten op www.bramkrol.com ook voor het laatste nieuws en bestellingen  

Stichting Facilite te Gorinchem, bankrekening 1298.65.079 
p/a Van Hogendorpweg 7, 4204 XL  Gorinchem  0183-636197 
 
Twitter: @bramkrol 
Blog: http://alseenlopendvuur.blogspot.com/ 

Net uitgekomen: Huipie. Het wonderlijke verslag van de omgang van Bram 
Krol met een debiele man, van wie hij grote levenslessen leerde. Komisch 
en diep geestelijk beide. Prijs € 6,50 Uitg. Johannes Multi Media. 
ISBN9789057984532. 
Als Gods Geest neervalt... Joh. Multi Media. € 5,00. Over het begin van de grote 
opwekking die we in Kongo nu meemaken, en straks in Nederland? Met prachtige foto’s. 
Geslechte bergen, uitg. Joh. Multi Media. Speciale aanbieding: € 9,00 via onze website (t/m de maand juli; 
i.p.v. € 12,50). Het begin van onze contacten met de Kirati in Nepal. Met schitterende foto’s. 

En alle drie tezamen: t/m juli 2012 voor € 19,95. 

Eind april ’12 vertrekt ds. Richard Mayoko om een reis te 
maken langs een serie plaatsen waar we 
evangelisatiecampagnes hebben gehouden in de 
Bandunduprovincie. Hij zal extra Bijbels en 
nazorgmaterialen meenemen. Die materialen zijn schaars. 
Meestal geven we slechts één nazorgboekje, alleen voor de 
kringleider. Veel kringen moeten het met één of twee 
Bijbels stellen. In arme gebieden is elf dollar voor een Bijbel 
(8 euro) onbetaalbaar. Dat is de realiteit in Kongo. Toch 
hebben we tienduizenden mensen op bijbelkringen, vooral 
in de grote Bandunduprovincie (6x Ndl.), maar ook in de 
miljoenensteden Kinshasa en Mbuji Mayi. 

Nazorg (Kongo) 

Ds. Richard Mayoko 


