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IMPOSSIBLE
een aanstekelijk voorbeeld uit Ivoorkust

moordbrigade in Namane (Ivoorkust)

ritme in Namane

Samy houdt zijn eerste publieke toespraak

Een groep oudere tieners, een stuk of twintig. Zij hadden
tot taak de eerste de beste blanke die daar kwam te
doden. In 1906 had het hele dorp plechtig gezworen dat
er nooit, nooit een blanke meer zou komen. Er was er
ooit één geweest. Die kwam om slaven te zoeken voor de
cacaoplantages, een Nederlander, in dienst van het
vreemdelingenlegioen. Het dorp koos op die manier voor
traditionalisme, animisme en armoede... Nu zijn ze dat
moe. Als Nederlander kon ik (onwetend van dit alles) de
ban verbreken, zodat er ruimte zou komen voor
onderwijs en vooruitgang. Dat wist ik (Bram Krol) niet,
maar zo hadden de stamhoofden dat bepaald. Alleen was
de moordbrigade het niet met hen eens. Ze sliepen die
nacht op de begraafplaats, wachtend op nieuwe instructies
van de boze geesten om mij te vermoorden. Het bleef stil.
De dag daarop kwamen er 16 mensen tot geloof, en
daarna nog meer. De ban is helemaal verbroken.

groot en rijk in Dhimdime (Nepal)
Dhimdime is een klein, arm dorpje in het vlakke rivierland
in het oosten van Nepal, dichtbij de grens met India. Er
wonen ongeveer 300 mensen op een smalle strook
armelijke zandgrond. Het zijn landlozen en ze horen bij de
laagste kasten. Geen kans op enige ontwikkeling of
verbetering van hun lot. Maar het Evangelie heeft onder
hen om zich heen gegrepen. Evangelist Santosh denkt dat
alle inwoners van Dhimdime Christus zullen vinden. Nu zijn
er al ongeveer 80 gelovigen (kinderen meegerekend).
Geestelijk zijn ze rijk en is hun dorp groot. En God heeft
nog meer zegeningen klaarliggen, geloven ze.
bijeenkomst in Dhimdime

www.bramkrol.com

Samy en Eddie, af en toe geholpen door evangelist Abraham uit
Abidjan of de lokale predikant Alfred gaan de dorpen langs om de
nieuwe gelovigen te helpen bij hun eerste stappen in het geloof. Dat
veroorzaakt veel nieuwsgierigheid. Mensen uit de 10 dorpen die ze
bezoeken zijn enorm nieuwsgierig. Nog nooit werden er
bijbelstudies gehouden, en dat onder de leiding van eenvoudige
jongens. Ook nieuw: de studies vinden plaats in hun eigen taal, het
Yacouba, en niet in het Frans. Inmiddels zijn veel van die
nieuwsgierigen (meer dan 20) tot geloof gekomen. Kersverse
discipelen maken op hun beurt discipelen. Er is een beweging
gaande naar Christus onder de oude stam Dan, die - naar de naam
al aangeeft - bijbelse wortels heeft.

occult in Kathmandu (Nepal)
Ds. Dhruba Adhikari, de leider van ons werk in Nepal, heeft veel
contact met Newari's, de oorspronkelijke bewoners van dat
gebied. Ze zijn stugge boeddhisten, die hun geloof doorspekken
met allerlei occulte gebruiken. "Hier mag je niet lopen, dan trap je
op een gevaarlijke geest...; Dat mag je niet zeggen, daar ligt een
vloek op...; Nee, een hand geef ik niet, dat is mij ingefluisterd." Af
en toe begint er iemand keihard te schreeuwen tegen onzichtbare
machten. Of hij/zij valt in katzwijm. Angstaanjagend. Ik maakte het
mee in een woning op een paar meter van een van de vele
tempels in de hoofdstad van Nepal. Sommigen van de groep
waarmee we in contact staan, verdienen hun geld met het maken
van koperen afgodsbeeldjes. Maar juist onder hen zien we nieuwe
bekeringen, in de eerste vier maanden van 2015 4 mensen. Veel
van die tempels (ook deze) zijn verwoest met de dodelijke
aardbeving van 25 april 2015. Verschrikkelijk!
tegenover het tempeltje

Gemeentegroei-cursussen in de Bandundu
Hij stapte gewoon maar op zijn motorfiets, toen de
zoveelste uitnodiging uit het stadje Mukedi kwam;
een cursus voor predikanten en evangelisten, en 's
avonds evangelisatiebijeenkomsten. Daar ging ds.
Bernardin Luswa, de leider van ons zwaar
beproefde werk in de Dem. Rep. Kongo. (We zijn
daar sinds jaar en dag het slachtoffer van diefstal, en
komen er maar niet uit omdat de dader de hand
boven het hoofd gehouden wordt - ondanks
meerdere rechterlijke uitspraken in ons voordeel).
Na Mukedi volgt Gungu, ook in de grote Bandunduprovincie, ruim 7x de omvang van Nederland. Hij
werd met gejuich binnengehaald.

Ds. Luswa (met bril ) tijdens een evangelisatiebijeenkomst in de Bandundu

Pepleu (Ivoorkust), waar de deuren wijd open zwaaiden
Het dorpshoofd heette ons meer dan hartelijk
welkom, toen we met een klein team onverwachts
langskwamen. "Jullie zijn door God gestuurd…" zei
hij. Er zijn twee kerkjes in zijn dorp, maar ingezonken,
en de jongeren keren terug naar het oude animisme.
Hij riep alle dorpelingen bijeen. Een jongeman,
Anatole, vertaalde alles voor mij. Hier is het Yacouba
de voertaal. Twintig mensen wilden hun leven met
God in orde maken, onder wie mijn vertaler, een
intelligente vent. "Help ons, we hebben God nodig,"
zei het dorpshoofd. "Help ons," zeiden de leiders van
de kerkjes. In Anatole hebben we een goede
medewerker gevonden, die we graag willen gaan
inzetten in zijn omgeving, vlak bij de grens met
Liberia.

Pepleu—midden het dorpshoofd, achter hem in roze shirt Anatole

Gemeentegroei in Bardiya (Nepal)
De predikant die ons uitnodigde heeft al 42 kerken
gesticht. Een enorme pionier. Hadden zij een cursus
nodig? Zeker, en deze werd zeer gewaardeerd. De
lessen zullen overal in het westen van Nepal worden
toegepast. We kwamen bijeen in een nieuwe
gemeente met een eigen kerkgebouwtje. Vijf jaar
geleden waren er daar nog geen gelovigen. Nu 250.
De kerk groeit snel in Nepal, van 20.000 gelovigen in
1990 tot nu anderhalf miljoen.
Bardiya, cursusleider dr. Norbu Tamang

Zowel in Nepal als in Ivoorkust kwam ik in aanraking met nationaal bekende
zangers. Beiden komen om van de armoede. Bhakta Bhandari (hij woont niet ver
van Birtamod) heeft enkele jaren als fabrieksarbeider in Maleisië gewerkt. Bijna de
helft van alle jonge mensen werkt ergens in het buitenland. Hoe moet je anders
aan geld komen? Amadou, een Daniet, woont op 25 km.
van de stad Man. Hij leeft in pure armoede. Hij kan bijna
niet meer zien. Hij verdient nog wat geld met het geven
van bijlessen. Kunnen we hen bij ons werk inschakelen?
Ze leveren de beste kwaliteit, zijn sterke gelovigen en
nationaal bekend. Daar moet je toch iets mee kunnen?
Zij willen wel...
Bhakta Bhandari

zanger Amadou

Onze drie leiders in Ivoorkust, v.l.n.r. de predikanten Charles Bahi, JeanChristophe Kabongo en Philippe Makaye

Nog veel meer
Er is nog zoveel meer te vertellen. Zes mensen kwamen in april tot geloof in India, door een werker die we
hebben in de omgeving van Benares. Medewerker ds. Prakash Pakhrin heeft zijn achtste gemeente gesticht in
Mawakanpur, een gebied op een uur rijden ten westen van Kathmandu. In mei beginnen de uitzendingen in de
Yacoubataal over 3 fm-kanalen. Met mijn laatste reis in Ivoorkust kwamen 3 dorpshoofden tot geloof. Nu de
anderen in hun dorpen...
En wil je meer weten? Meer genieten van machtig mooie zendingsavonturen? Kom maar een zendingsboek
halen, voor 1 euro per stuk, na een kerkdienst mee te nemen of haal 't maar op na een gesprekje met het
secretariaat (Bartalien). Dit bijzondere aanbod geldt t/m 31 juli. Wij willen jullie hart in vuur en vlam zetten
voor het werk van God in deze wereld, als een belofte voor iedereen.
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.
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