JAARPLANNEN STICHTING FACILITE 2022/2022
Alle lopende activiteiten willen we voortzetten en uitbreiden, wat door de groei van ons werk veel
drukwerk en de expeditie ervan zal betekenen. Naast die doorgaande uitbreiding van onze activiteiten in
de vijf landen waar we per 1-1-2022 werken, willen we:
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Nieuw werk opzetten in Maleisië en Guinee. Hierbij zullen regionale leiders gevraagd worden
de eerste stappen te zetten (de secr. Van ons team in Ivoorkust en onze leider in Nepal).
Mogelijk kunnen we – als de financiën het toelaten – op dezelfde manier ook starten in Burkina
Faso, Kameroen en/of Congo-Brazzaville.
In alle landen doet zich de noodzaak voor meer sprekers en trainers aan te trekken voor onze
conferenties en trainingen. Het meest ver gevorderd hiermee zijn we in Nepal en India. In beide
landen zijn al twee theologische gevormde mensen (dus vier tezamen) gevonden voor de
conferenties, plus nog enkele potentiële trainers voor de nazorggroepsleiders.
We willen ook deze komende periode onze aandacht in de eerste plaats richten op het opzetten
van nazorgbijbelgroepen, het trainen van leiders daarvoor en gemeenten helpen om zich meer
te wijden aan lokale, primaire vormen van evangelisatie.
We willen intensiever werken onder de 7,5 miljoen Santali, die wonen in India, Bangladesh en
Nepal. De vertaling van onze nazorgmaterialen in het Santali is spoedig klaar. De Santali kunnen
op hun beurt weer een brug vormen naar andere bevolkingsgroepen. (In het Hindoeïsme
behoren zij tot de outcasts).
We willen voorzichtig in Liberia verder gaan. De aanwezigheid van een Europeaan daar geeft
veel mensen de indruk dat er ongelimiteerde financiële bronnen zijn. Via onze penningmeester
in Ivoorkust willen we wat we hebben aan contacten en bijbelgroepen uitbreiden.
We zullen op zijn minst ook het boek ‘Gemeentegroei compleet’ in het Hindi moeten laten
vertalen en dat boek in die taal ook uitgeven.
Het is onze dringende wens een groot werk te beginnen onder en met de Kirati in Oost-Nepal, in
elk geval de miljoen Kirati die goeroe Atmananda volgen. De mogelijkheid dient zich aan hen
massaal toe te spreken, begin dec. ’22.
In Ivoorkust hebben we een comité van ex-moslims opgericht dat zelfstandig kan werken naast
ons bestaande team. Zij moeten de evangelisatie onder hun oude geloofsgenoten ter hand
nemen. Onder hen is een predikant die theologie studeerde aan de Al Azhar in Caïro.
Voor de pygmeeën in de regenwouden van Congo willen we dit jaar een groter werk opzetten
dan wat we nu doen, met nadruk op lokale werkers, zodat men niet meer afhankelijk is van
reizen van teams vanuit Kikwit.
Met partners als T.W.R. (uitzendingen in de Yacouba taal, Ivoorkust) en City Bibles (vooral
Nieuwe Testamenten voor Congo, dit jaar 140.000!) hopen we de betreffende activiteiten voort
te zetten en uit te breiden. EO-Metterdaad heeft plannen voor een actie in 2023 ten behoeve
van radio-uitzendingen en evangelisatie onder de stam Dan.
Zolang we geen vervanger voor onze secretaris vinden (voor de coördinatie en de aansturing
van het internationale werk), is het doel de landelijke teams zo zelfstandig mogelijk te maken,
zodat zij onder alle omstandigheden het werk kunnen voortzetten. In geval dat de secretaris
uitvalt, ligt er een noodplan klaar.
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