JAARVERSLAG van het werk van STICHTING FACILITE over 2016

Ons werk in drie landen waar we teams hebben (Ivoorkust, Dem. Rep. Kongo en Nepal) en in één
land waar we vanuit Nepal werken (India) ontwikkelt zich sterk, snel en zelfs boven verwachting. De
teams kunnen steeds zelfstandiger opereren, cursussen geven en/of een eigen visie ontwikkelen. De
diverse activiteiten, en vooral het pioniers-evangelisatiewerk, worden bijzonder gezegend.
A. Ivoorkust. Vooral ons werk onder de stam Dan in het westen van het land toont grote
vooruitgang. De nazorgteams die we hebben opgezet en getraind doen het steeds beter. In
2015 zochten ze nog naar de juiste werkwijze. Ze deden iets wat de kerken in hun gebied niet
kennen en wisten vaak niet goed he te werk te gaan. Maar we zien nu dat de kerken de visie
en werkwijze overnemen. De nazorggroepen nemen vaak zelf evangelisatiewerk ter hand en
worden vernieuwingskernen in de diverse kerken waar ze zijn opgezet. We hebben nu 12
getrainde nazorgers die met ons meedoen, van wie de meesten in diverse dorpen weer
helpers hebben aangesteld. Onder de deelnemers bevinden zich o.a. twee dorpshoofden.
De Gemeentegroeicursussen hebben veel lof ontvangen en overal uit het land
vandaan komen aanvragen voor cursussen. Ook de kringleiderscursus trekt nu al veel
aandacht.
In de regio ten zuiden van het woongebied van de stam Dan zijn we begonnen met
dezelfde werkwijze van evangelisatie plus nazorg. We hebben in het plaatsje Guiglo
verschillende bevrienden kerken en predikanten.
Verschillende mensen konden we helpen met de aanschaf van medicijnen of
doktersbezoek, o.a. een jonge vrouw die we in Téapleu aantroffen terwijl ze aan een korte
ketting was vastgebonden wegens psychiatrische problemen. Zij kan weer zelfstandig leven
en werken, en haar genezing is een groot getuigenis in haar woonplaats. Een visvijverproject
loopt goed, maar we konden de juiste medewerkers van een oudere ‘bedrijfsleider’ nog niet
vinden. Dat is nodig om het project uit te breiden. Dit is een goede toekomstige
inkomensbron in het waterrijke gebied van de stam Dan.
B. Kongo. Ons werk gaat vooral verder door 2 evangelisten in de bantoegebieden van de
Bandundu en 4 evangelisten onder de pygmeeën. Verder is er een predikant die geregeld
met ons erop uittrekt naar de pygmeeën en de moeilijk toegankelijke gebieden van de Mai
Ndombe (regenwoud), terwijl zijn zoon koeriersdiensten onderhoudt (per fiets), omdat daar
nog steeds geen telefonische verbinding is. Er kwamen weer meer dan 1000 mensen tot
geloof in Kongo. In het gebied van Nkau zijn we met nieuw evangelisatiewerk onder
pygmeeën begonnen, na een reis van de predikanten Luswa en Jean Kibungula. Meer dan
voorheen wordt daar de nazorg ter hand genomen. Een bevriende predikant is onze
contactpersoon in de hoofdstad, voor hand- en spandiensten.
C. Nepal. Het werk ontwikkelt zich goed en evenwichtig. Grote aantallen nieuwe gelovigen
kennen we daar niet, zoals in Afrika, maar gestaag gaat de groei voort. Helaas moesten we
één van onze drie belangrijkste leiders missen, Norbu Tamang, die als Bhutanees vluchteling
geen burgerrechten in Nepal kreeg. Hij kon naar de V.S. vertrekken. We zoeken één of twee

nieuwe leiders; de ene om Norbu te vervangen, maar ook iemand om op termijn Dhruba
Adhikari te vervangen, die het als zijn belangrijkste taak ziet pastor in een gemeente te zijn.

In Sarandara, een bergdorp in het oosten, zagen we eind 2016 een eerste begin van
een volksbeweging naar het geloof ontstaan. Ook in onze pioniersgebieden
Dhimdime en Peltimari zien we een redelijke groei. Dit zijn plaatsen niet zo ver van
Damak. Het contact met de gemeenten die we stichtten in Mawakanpur, een streek
op twee uur ten westen van Kathmandu, is verzwakt omdat de predikant met wie we
daar werkten om gezondheidsredenen naar Kathmandu is verhuisd. We zoeken naar
een hernieuwing van de contacten. (We hebben daar 4 gemeenten gesticht, samen
met lokale kerken).
Ds. Saroj Chhettri leidt vanuit Kathmandu werk (o.a. een fulltime evangelist) in India,
in de omgeving van de ‘heilige stad’ Benares. In februari is deze evangelsit met zijn
werk begonnen. Hij zag ongeveer 50 mensen tot geloof komen, wat een aanzienlijk
aantal is. Werk in Bihar (geleid v.u. de omgeving van Biratnagar) heeft stil gelegen. De
verdrukking van christenen is daar erg zwaar.
De politieke onrust bleef bestaan in Nepal. Grote onlusten omdat de bevolking van
de riviervlakte zich benadeelt voelt en bovendien naar aansluiting bij India zoekt. De
‘anti-bekeringswet’die Nepal heeft opgenomen onder een zekere pressie van India,
heeft voor enkele christenen een verblijf in de gevangenis betekend. Maar omdat de
regering viel en er een nieuwe moest aantreden, is die wet door de veel meer
democratisch gezinde nieuwe regering zolang in de vergeethoek gedrukt. Na de
aardbevingen bleek in Nepal dat de christenen de enige betrouwbare partij waren.
De hulp van de regering bleef uit door corruptie, en zelfs grote
hulpverleningsorganisaties stelden teleur en leden erg onder corruptie. Zeer veel
mensen staan daardoor open voor het christelijke geloof.
D. Nederland. We hebben twee nieuwe Mission Imposible’s uitgebracht. Onze website wordt
nog steeds wat meer gelezen. Contacten met de achterban en kerken verlopen goed, getuige
een financiële crisis waarin we eind maart terecht kwamen. De inkomsten daalden voor het
eerst, terwijl onze uitgaven stegen, wat hoort bij een groeiend werk. Maar binnen een
maand waren we door de crisis heen geholpen. Dit stelde ons o.a. in staat om Bram Krol 4
grote internationale reizen te laten maken (2x Nepal, 2x Ivoorkust). Al vrucht op de
‘noodkreet’ is ook Geert Luchtenberg uit Hoek ons komen versterken als adviseur en
controleur van alle giften, zodat ons giftenbeheer beter kan verlopen.
De aanpak van zendingswerk door Facilite is enorm vruchhtbaar, met als kenmerken:
werken met lokale mensen, besluitvorming zoveel mogelijk aan de basis, training van
werkers in de praktijk, grote aandacht voor nazorg in kleine groepen en vorming van
predikanten en andere lokale geestelijke leiders. Ons Nederlandse bestuur heeft
vooral een controlerende functie. Wij maken het werk van anderen in de
zendingsgebieden mogelijk, zonder teveel sturing.
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