
JAARVERSLAG van het werk van STICHTING FACILITE over 2014 

 

2014 was het jaar waarin twee grote vernieuwingen werden doorgevoerd, en waarin een belangrijk 

besluit voor ons werk in de Dem Rep. Kongo werd genomen. 

A. Discipelschap in Ivoorkust. Het werk onder de stam Dan in het westen van het land heeft zich 

bijzonder goed ontwikkeld. Onze aanpak: Uitleg geven over de diepere bijbelse 

achtergronden van de cultuur en de religie van de stam, slaat enorm aan. Zonder dure 

campagnes en zonder rond te reizen met koren en geluidsapparatuur, komen duizenden 

luisteren naar wat we te zeggen hebben. Honderden Danieten kwamen dit jaar tot geloof. 

Om daar een goed vervolg aan te geven zijn we begonnen nazorgteams op te zetten. De 

eerste was die van Samy met Eddie en enkele van hun vrienden, die in de omgeving van 

Téapleu mensen de eerste beginselen van het geloof gingen uitleggen in de vorm van een 

interactieve bijbelstudie. Uit nieuwsgierigheid kwamen veel dorpelingen toehoren, wat weer 

resulteerde in een twintigtal nieuwe gelovigen. Onze werkwijze vindt navolging bij de kerken. 

B. Dezelfde discipelschapsstructuur proberen we ook op te zetten voor het nogal moeilijke 

evangelisatiewerk vanuit Nepal in India (Uttar Pradesh en Bihar). Vooral in U.P. (Benares) 

zien we hoe goed dat aanslaat.  

C. In Kongo hebben we aan het eind van het jaar moeten besluiten de rechtszaak vanwege de 

van ons afgestolen jeep, het huis, film- en geluidsapparatuur en een voorraad aan boeken 

stop te zetten. Tweemaal heeft de rechter uitspraak in ons voordeel gedaan, en beide keren 

kwam de boosdoener niet (blijvend) in de gevangenis. Nog weer een hooggeplaatste persoon 

zou het voor ons opnemen – totdat bleek dat de Informatiedienst van Kongo onze kwelgeest 

beschermt. (Ons werk werd blijkbaar te invloedrijk, wat in een dictatuur als Kongo slecht valt 

bij de autoriteiten.) Tegen zo’n onzichtbare vijand kun je moeilijk strijden. Wel hebben we 

besloten dat we met de vier evangelisten die we nog hebben doorgaan, en ons slechts op 

evangelisatie en predikantencursussen zullen richten. We moeten het enorme verlies maar 

op de koop toe nemen… 

Bram Krol heeft namens Stg Facilite dit jaar twee reizen naar Nepal en twee naar Ivoorkust 

ondernomen. Van elke reis is een reisverslag verschenen, die op onze website is te vinden. Onze 

inkomsten liepen iets terug, hoewel het aantal gevers bijna verdubbelde. Voor een bedrag tussen de 

80 en 90 duizend euro werd in 2014 een enorme hoeveelheid werk verzet. Het hele jaar door waren 

er activiteiten, onafhankelijk van bezoek uit het westen. Voor Ivoorkust worden raduio-uitzendingen 

voorbereid in de taal van de stam Dan. In Nepal heeft één van onze medewerkers een nieuwe 

gemeente gesticht (districh Mawakanpur) en is er nieuw werk begonnen ten noorden van de stad 

Damak, in Kiratidorpen, vooral Peltimari. De eerste contacten voor nieuw werk in Bhojpur zijn 

gelegd. 
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