JAARVERSLAG van de STICHTING FACILITE over 2019
Algemeen
Dit jaar was het jaar van de nazorg. In Ivoorkust verliep dit buitengewoon. In Nepal werd het
nazorgboekje in de landstaal gedrukt (2000 exemplaren), en al bijna meteen was er een tweede druk
nodig (10.000). Meer dan 100 kringen gingen van start in Nepal en misschien wel 150 in Ivoorkust. In
beide landen is het een schot in de roos. De kerken leken te wachten op iets dat eenvoudig was en
gemakkelijk te gebruiken. Onze medewerkers doen hun werk goed.

Ivoorkust
Dit jaar zagen we door onze directe inspanningen bijna 1000 mensen het geloof aanvaarden. Dat is ook
het gevolg van de uitzendingen van Trans World Radio in de taal van de stam Dan (105 mensen maakten
die stap telefonisch bekend). Door alle Bijbelgroepen en medewerkers samen wordt dat aantal
misschien nog wel verdrievoudigd. Verschillende dorpen van de stam Dan zijn grotendeels tot geloof
gekomen, zoals Blainleu (850 inw.). Dat lijkt nu ook gaande in Vapleu. Er wordt hard gewerkt aan de
laatste stukjes vertaling en het opzetten van een distributiesysteem voor een kinderbijbel in het Frans
en het Yacouba (stam Dan). De bijbels moeten begin 2020 worden geleverd vanuit Egypte. De drie
nationale leiders (de predikanten Jean-Christophe, Philippe en Charles uit Abidjan en naaste omgeving)
werken goed samen. Er is in principe een bestuur samengesteld met een sterke bezetting (nog niet
operationeel). De eerste contacten in Liberia zijn gelegd, in een gebied dat ook bewoond wordt door de
stam Dan. De eerste reis van 2019 ging er een medereiziger/-werker uit Nederland mee.

Nepal
Ds. Surya Sasankar doet zijn werk prima, inclusief financiële verslaglegging en zelfs vertaalwerk. Naast
hem staan Santosh Ranapaheli uit Damak en ds. Saroj Chhettri. Zij doen ook een gedegen werk, zij het
dat Saroj wat erg zijdelings bij ons betrokken is (vooral door zijn rol in Benares, India). De
kinderprojecten in de omgeving van Damak lopen als een trein. Ook het gemeentestichtingsproject in
Bhojpur loopt goed. Er is een klein kerkgebouwtje geopend, vrijwel geheel vanuit de eigen beperkte
middelen betaald. Het nieuwe werk dat we begonnen in het westen van het land (district Bardiya) breidt
zich uit. Medewerker Dil zag ongeveer 20 mensen tot geloof komen (ondanks veel tegenwerking
vanwege de antichristelijke wetgeving, die vanaf augustus 2018 van kracht is). Hij bouwde een mooi
kerkje achter zijn huis. De kleine gemeente telt eind 2019 36 mensen. Eind van het jaar vertaalde Surya
een kringleiderstraining en maakte die druk klaar. Er komen verzoeken voor binnen uit het hele land.
Beide reizen dit jaar naar Nepal gingen er Nederlandse belangstellenden mee.

India

Gestage groei, zowel in Bihar (waar een nieuwe gemeente werd gesticht) als in Uttar Pradesh, waar
minstens 40 mensen tot geloof kwamen. We hebben 3 medewerkers in India, die samen 3 gemeenten
en ongeveer 20 groepen hebben gesticht.

Dem. Rep. Kongo
Doordat onze leider 1/3 deel van het jaar bezig was met zijn studie theologie, werd er minder gedaan
dan het jaar tevoren. Eén reis van drie man naar de pygmeeën van Oshwe en een informatieve reis naar
de pygmeeën van Mbandaka. In Oshwe besloten 20 man (pygmeeën) met ons mee te werken als
vrijwillige evangelisten. In Mbandaka werken we samen met een presbyteriaans predikant uit Kinshasa.
Het is de bedoeling daar, net als in het gebied Oshwe, een evangeliserende beweging op gang te
brengen. Verder werden kerken in de wijde omgeving van Masi-Manimba door ds. Richard Mayoko
bezocht en bemoedigd, terwijl hij predikantenconferenties belegde en ook evangeliseerde en daar
vrucht op zag (ongeveer 50 mensen). Hij gaf ook instructies voor het opzetten van nazorggroepen. Er
kwamen 7500 Nieuwe Testamenten (City Bibles) aan en 1500 complete Bijbels, ter verspreiding. Er is
een enorme behoefte aan Bijbels in dat land, waar het Bijbelgenootschap niet in voorziet of kan
voorzien. Een deel (20%) van de City Bibles ging naar het noorden, de stad Gemena in Sud-Ubangi.

Financiën
Met de groei van ons werk (o.a. veel nieuwe drukwerken) stijgen ook de kosten. Dat gebeurde sneller
dan onze inkomsten, dus dat werd een groot probleem. Een voorgenomen reis naar Kongo kon
zodoende niet doorgaan. Maar later in het jaar werden we verrast door een zeer grote gift uit
particuliere bron (verkoop van een kunstvoorwerp via Christie’s, waarvan een deel van de opbrengst
voor ons was; ruim 30.000 euro). Daardoor eindigden we het jaar met positieve cijfers.

Nederland
Alle bestuursleden hebben hun taken. Vooral de voorzitter annex boekhouder, de penningmeester, de
persoon die de giften administreert en de beheerder van onze site zijn vaak bezig voor Stichting Facilite.
Het aantal mensen dat het weblog van Bram Krol leest (vaak een mixture van zendingsnieuws en
commentaar bij de tijd) steeg flink (vaak meer dan 1000 lezers per keer). Het bestuur vergaderde
tweemaal en overlegde verder voortdurend via de e-mail.

V.S.
Nog altijd bestaat het plan het boek Jesus Multinational uit te geven voor de Noord-Amerikaanse markt.
De vertaling is klaar, een drukker gevonden, de kaft is ontworpen. Maar de begeleiding van de publicatie
en promotioneel werk riepen ook dit jaar grote problemen op. Er worden/zijn inmiddels enkele
boekjes/brochures en artikelen vertaald in het Engels (voor gebruik in Liberia, maar ook in Nepal maakt
men daar gebruik van). Dat kan van pas komen in de V.S.
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