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IMPOSSIBLE
Een bijzondere ontmoeting in Leleu (Ivoorkust)
Onderweg ontmoetten we een groep jongens, in het
dorpje Leleu. Alle zeven wilden ze Christus volgen, tot
onze vreugde en verbazing. De nazorg wordt gedaan door
de mannen met wie ik rondreed op de motor in het
gebied van de stam Dan, het team van Samy en Eddie.
Curieus maar waar: Samy, een geboren leider, is
analfabeet. Maar hij heeft een diep inzicht in geestelijke
zaken. Zijn team doet nazorgwerk in vijf of zes dorpen.
Met poloshirt:Samy naast ds. Philippe

Pas een jaar geleden begon evangelist Santosh intensief in
het dorp Peltimari te werken, zes kilometer van zijn
woonplaats Damak vandaan. De afgelopen zomer
mochten we een simpel kerkgebouwtje openen, van
bamboe en met een rieten dak. 35 gelovigen komen daar
samen. In het 10 km. verderop gelegen Sikharkatare
hebben ze inmiddels al een nieuwe gemeenschap gesticht.
Tijdens ons verblijf bij Santosh kwamen er nog weer 10
mensen tot geloof, waardoor het totale aantal gelovigen in
het laatste dorp nu 20 bedraagt. En tientallen mensen
hebben te kennen gegeven dat ze ook Christen willen
worden. Deze dorpen liggen in het woongebied van de
Kiratistammen. Onder hen zien we een opmerkelijke
beweging naar Christus, waarin ook de ‘grote’ goeroe van
de Kirati, Atmananda, een rol speelt.

Benares (India), een heilige hindoestad
In de omgeving van Benares (Varanasi) is een kleine
beweging naar Christus begonnen, geleid vanuit Nepal door
ds. Saroj. Daar zijn nu 150 gelovigen, verspreid over 5
dorpen. Maar Saroj kan daar maar 2x per jaar naartoe. Hij
heeft ook zijn gemeente in Kathmandu. Nu volgen twee van
de gelovigen uit dat gebied een kortdurende bijbelschool.
Ram Nath doet dat in Nepal. Hij wil enorm graag aan de slag
- en dat in India, waar het leven voor de Christenen na de
overwinning van een hindoepartij een stuk moeilijker is
geworden.
Midden Ram Nath, links Dhruba en rechts Saroj
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Peltimari (Nepal), een nieuw-testamentische gemeente

Ivoorkust, het saldo van de evangelisatiereizen
Ons werk was deze zomer niet tevergeefs. Er kwamen veel
mensen tot geloof, en dat met onze heel simpele aanpak. In
Gblaleu 120 en Zohoeuleu 60, dat zijn dorpen in het
stamgebied Dan in het verre midwesten van Ivoorkust. Maar
ook onder andere stammen werkten we. In Aloqoi, 15 km.
van Abidjan wonen de Atié. Daar zagen we 114 mensen
aangeven dat ze Christus wilden volgen. En in het gebied van
de grote stam van de Bètè zagen we in Guessihio (dicht bij
Gagnoa) 35 mensen dezelfde wens te kennen geven. En dat is
maar een bloemlezing, want we hebben 12
evangelisatiecampagnes gehad. De uitnodigingen stromen
binnen. “Kom ook bij ons...” Omdat we interkerkelijk werken,
zwaaien tal van deuren open en ontstaat er vaak een nieuwe
eenheid onder de gelovigen.

De kern van ons team in Ivoorkust, vlnr de predikanten Charles,
Jean-Christophe en Philippe

De stam Dan, met oude bijbelse wortels
Anderhalf miljoen mensen in Ivoorkust en nog bijna 300.000 in Liberia en Guinee behoren
tot de stam Dan. Oude gewoonten in hun cultuur wijzen erop dat ze uit het oude Israël
komen. Waarschijnlijk zijn ze nog vóór de wegvoering van het Noordrijk gaan zwerven,
via Egypte en Ethiopië naar West-Afrika. Maar hoewel ze zichzelf beschouwen als
monotheïsten, zijn ze in de praktijk animisten. Wij krijgen goede contacten met hen,
omdat we bij ons getuigenis aansluiten bij hun cultuur. Dat opent deuren. Iedereen wil
horen wat we te zeggen hebben, ook dorpen die voorheen niets van kerk en geloof
wilden weten. We beginnen ermee uit te
leggen dat veel van hun gebruiken en
overtuigingen uit de Bijbel komen
(sabbath, offers, de naam Yahweh e.a. ; zie
artikelen daarover op onze site). We zien
onder hen een grote beweging naar
Christus ontstaan, in de hoop dat de
ebola-epidemie (net over de grens met
Liberia en Guinee woedt de epidemie het
hevigst) hen niet zal bereiken en ons
werk zal stil leggen.

'toverpriester', 111 jaar oud.

Taksar (Nepal), een nieuw pioniersgebied
Het was een onmogelijke reis. Herhaaldelijk bleef de bus
steken in de modder. Maar we kwamen tenslotte, na twaalf
uur, aan in het stadje Bhojpur. Toen nog 2 uur lopen, met
bagage, naar Taksar. Maar wat een openheid voor het
Evangelie! Verbazingwekkend. Honderden mensen hebben
naar evangelisatiefilms gekeken, tientallen willen Christen
worden en zes mensen hebben die stap al genomen. Dit is het
geboortedorp van onze medewerker Santosh, die daar veel
familie en vrienden heeft.
links Santosh, midden Dhruba, in Taksar

School voor de Yibirs (Somaliland)
Er zijn enkele giften binnengekomen voor een school. Nog 7000 euro te gaan. Maar het ziet ernaar uit dat deze er
gaan komen, een school voor de allerarmsten, onder wie de Yibirs. Zij worden vanwege hun Hebreeuwse afkomst
vreselijk gediscrimineerd en kunnen niet naar school. We hebben al een gebied op 30 km. van Hargheisa (de
hoofdstad) uitgekozen met een grote concentratie Yibirs. We hebben goede mogelijkheden om daar te werken, en
de Yibirs smeken erom.

Gemeentegroei internationaal
Ook de afgelopen zomer hebben we cursussen gegeven. In
Ivoorkust in Issia en Gagnoa, met in totaal 221 deelnemers,
onder wie 126 predikanten. Er ontstond een run op onze
boekentafel. We móeten meer boeken naar Ivoorkust
verzenden; de behoefte aan boeken is enorm. Door de
cursussen en de boeken kunnen we een diepgaande positieve
invloed uitoefenen op het kerkelijke leven. Ook in Nepal
hielden we een conferentie in Kathmandu, met 65 deelnemers,
op uitnodiging van ds. Dinesh Sunawar, die al meer dan 20
gemeenten heeft gesticht. Later dit jaar wachten er nog 2 of 3
grote conferenties in het westen van Nepal.
cursus in Kathmandu

Grote mogelijkheden, grote wonderen
Stichting Facilite maakt het werk van Bram Krol mogelijk. In drie landen zijn lokale teams opgezet, die veel werk
verzetten. De kerk van Christus groeit en bloeit in Kongo, Ivoorkust en Nepal. De wereld móet het Evangelie
horen! Er zijn grote bewegingen naar het geloof gaande: in Oost-Nepal onder de Kiratistammen, in CentraalKongo in de Bandunduprovincie en in het stamgebied van de Dan in Ivoorkust. Facilite doet veel met weinig
geld; elke cent wordt dan ook omgedraaid. Wilt u bijdragen? Heel graag! En zeker uw gebed is van groot belang.
God verhoort gebeden. Het laatste nieuws vindt u op onze site: www.bramkrol.com , evenals reisverslagen,
projekten en informatieve artikelen.

Om nóg meer mee te leven
Schreeuw uit het oerwoud, de ontmoeting van Bram Krol met grote groepen pygmeeën, verstopt in het oneindige
regenwoud van Kongo. Honderden komen tot geloof. Simpele kerkjes worden opgezet en geleid door
analfabete predikanten en ouderlingen. En dan de wonderlijke gewoonten en het uiterst primitieve leven... Lees
het zelf. 6 euro (i.p.v. 12,50) Of liever een prachtig verhaal uit Nederland?
Huipie. Een ontroerend en komisch verhaal over een debiele evangelist.
Voor deze keer slechts 3,75 euro, de verzendkosten niet meegerekend maar u mag het ook komen ophalen.
Even bestellen via de website en Bert stuurt ze u toe, of een telefoontje
naar Bartalien (0183-636197).
Dit aanbod geldt t/m 01-01-2015. Bestellingen via
www.bramkrol.com
Oranje, de kleur van heiligheid en verering in Nepal.

Voor informatie over projekten, het laatste nieuws en foto’s zie www.bramkrol.com.
Voor wie dit bijzondere werk wil ondersteunen: Stichting Facilite te Gorinchem,
bankrekening NL61RABO0129865079.
Voor adreswijzigingen: Secr. Van Hogendorpweg 7, 4204 XL Gorinchem, 0183-636197.
Eindredactie: Ron Anderson (Gorinchem). Website: Bert van Ameijde, (Leerdam).
Facebook: http://www.facebook.com/gemeentegroei.
Twitter: @bramkrol
Blog: http://alseenlopendvuur.blogspot.com.

www.bramkrol.com

Run op de boekentafel in Gagnoa

