
Goede vrienden van onze beweging en verschillende kerken hebben na de rampzalige aardbeving (de grond 
ging op en neer als een schip in de storm!) geld aan ons gegeven voor noodhulpverlening (20120,42 euro).  
Dit bedrag is besteed aan: eerst tentzeil, huishoudelijke 
spullen, rijst en het vervoer van gewonden. Onze teams 
kwamen als eerste aan, omdat ze op motoren reisden. 
Later volgden golfplaten voor daken en dekens. Kerken 
werden weer opgebouwd en samen met andere 
instellingen hebben ze ook meegewerkt aan het herstel 
van huizen en de bouw van noodwoningen. 
Intussen zat Nepal nog steeds met de nieuwe grondwet, 
die al jaren  maar niet wil vlotten. Onder druk van India 
werd eerst de godsdienstvrijheid geschrapt. Toen er van 
alle kanten protest kwam werd die weer ingevoerd, 
maar uitgelegd als: Het recht om Hindoe te zijn of te 
worden. Nog steeds is men er niet goed uit. Onderwijl 
begon de politie hier en daar op te treden tegen 
Christenen, kerken en scholen en heeft een 
fundamentalistische groep kerken in brand gestoken, 
bommen laten ontploffen en aangekondigd alle 
Christenen te verjagen uit het land. Grote zorgen!  

De stam Dan (bijna 2 miljoen mensen in Ivoorkust en Liberia) 
heeft haar wortels in de Bijbel. Zelfs is hun hele cultuur getekend 
door de voorschriften in de Boeken van Mozes – al weten ze dat 
niet meer. God noemen ze: Jahweh. Tot hiertoe hebben zending 
en missie gezegd: “Jullie zijn fout. Kom bij ons.” Dat werkte niet 
zo goed. Maar sinds we hen zeggen: “Jullie hebben zoveel 
goeds… Mogen we jullie eens uitleggen…,” luisteren hele dorpen 
naar het Evangelie en komen honderden tot geloof. Zoveel 

mensen 
kunnen de 
lokale 
kerken 
niet opvangen. 
Dus daarom hebben we drie mobiele nazorgteams 
opgezet, die in september ’15 hun tweede training 
kregen, samen met enkele predikanten. Ze zijn razend 
enthousiast. De nazorggroepen groeien als kool. Velen 
uit de dorpen willen die studies wel eens meemaken. 
Bijna dagelijks komen er mensen tot geloof. 

  
De he le  were ld moet De he le  were ld moet De he le  were ld moet 
horen hoe macht ig  Jezus  i s !horen hoe macht ig  Jezus  i s !horen hoe macht ig  Jezus  i s !    

Nepal na de aardbeving 

Pascal, nazorg vrijwilliger 

IMPOSSIBLE  

CAHIER 15 
NAJAAR 2015 

Onze secretaris-generaal in Nepal, Dhruba, temidden van de puinhopen van 
één van de meest  getroffen dorpen, Thulo Syapru, vanwaar ons werk onder 

Tibetaanse stammen (aan beide zijden van de grens) geleid wordt. 

Een stam uit de Bijbel (Ivoorkust) 
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MISSION  

medewerkers Samy (l) en Eddie onderweg in de rimboe 



Wat een belangstelling! Overweldigend. Ons team kon van juni t/m half oktober evangelisatie radio-uitzendingen 

verzorgen (samen met Trans World Radio) in de taal van de stam Dan, het Yacouba, via drie populaire fm-stations. 

De Rooms-katholieke zender in de hoofdstad van de stam, de grote stad Man, merkte dat er zo’n overweldigende 

respons was, dat ze een predikant hebben uitgenodigd om na de uitzending van een half uur een half uur life de 

vragen van de luisteraars te beantwoorden. Er is geen geld om de uitzendingen voort te zetten, maar we bidden 

God om een oplossing. Dit mag toch niet stoppen? Met een evangeliserend bezoek dat we eind juni aflegden in een 

grotendeels geïslamiseerd dorp nabij Man merkten we de kracht van deze uitzendingen. 20 mensen gaven daar te 

kennen Jezus te willen volgen, over Wie ze over de radio hadden gehoord. 

Radio-uitzendingen in het Yacouba 

Somaliland, wonderbaarlijk… 

Sinds enkele jaren hebben we contact met een van oorsprong Hebreeuwse 

stam, de Yibirs (verwant aan de Falasha’s). We willen in de naaste toekomst 

meer voor hen gaan doen. Met een privébezoek van onze secretaris aan dat 

land zag hij niet alleen nieuw ontdekte prehistorische rotstekeningen, maar 

kreeg hij ook recent gevonden oudheden te zien, waaronder een zeer oud 

Hebreeuws document (een gouden boekje, mogelijk van vóór onze 

tijdrekening) en een kistje met een kruis, met daaronder Sabatees (van 

Scheba) schrift, dat na het jaar 200 nauwelijks meer voorkwam. Zowel het 

Jodendom als het Christendom waren veel eerder en mogelijk ook zeer 

sterk vertegenwoordigd in dat (momenteel) onafhankelijke noorden van 

Somalië dan historici wisten. Nu vragen veel Somalilanders zich af: “Zijn we 

misschien iets 

kwijtgeraakt 

met de 

islamisering 

van het land?” Dat 

zijn ze zeker. Wordt 

het sprekende 

verleden een getuigend verleden? “Vertel ons de 

waarheid…,” vroegen sommigen. 

Een raadselachtig boekje,  met een oude 
vorm van Hebreeuws 

Evangelisatie bij het vallen van de avond in een Danitisch dorp; geheel links 

Samy, staande ds. Philippe Makaye 

Luswa, directeur van ons werk in Kongo, heeft grote 

evangelisatieacties georganiseerd in de plaatsen Mukedi en 

Kilembe, 625 km. ten zuidoosten van Kinshasa. Voor de 

predikanten uit die steden belegde hij Gemeentegroei 

conferenties, waar ze bijna allen aan meededen. De mensen 

kwamen in groten getale naar de samenkomsten op 

voetvalvelden. 1350 (!) gaven te kennen Christus te willen 

volgen. Dit trok – hoe afgelegen die plaatsen ook zijn – de 

aandacht van krant en tv, die er veel aandacht aan hebben 

besteed. Eén van de toespraken van Luswa werd landelijk 

uitgezonden. En daarmee staat ons werk in Kongo weer 

helemaal op de kaart. 

Een golf van bekeringen in Kongo 

Luswa spreekt in Mukedi (met een vertaler naast zich). 
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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. 

Lees meer 
Kijk eens naar het boekenaanbod op onze site. Bijvoorbeeld het net voor de Amerikaanse markt vertaalde: 
Geslechte bergen, over de zendingsreis waar we voor het eerst ‘onze’ goeroe van de Kiratistam in Nepal  
hebben ontmoet. Een leuk cadeau voor de feestdagen.  Of: Schreeuw uit het oerwoud, over de eerste reis naar 
de onbekende pygmeeën, met veel achtergrondinformatie. Grote kortingen. En: U helpt er ons werk mee 
verder. 

Op onze webzite (www.bramkrol.com ) vindt u de meest recente informatie, achtergrondsartikelen en ideeën 

over zendingsstrategie. Ook foto’s en filmpjes. Om mee te leven en mee te bidden. 

Strategisch en effectief 
36 lokale werkers (de meesten parttimers) en tegen de 200 vrijwilligers brengen het Evangelie in Ivoorkust, 

Kongo, Nepal, India en zelfs Tibet. Straks volgen Liberia en Angola. Het gebeurt in stilte, maar honderden komen 

tot geloof in Nepal/India en nu al meer dan 1000 mensen dit jaar in Ivoorkust. In Kongo nog meer. In oktober 

’15 brengen de predikanten Luswa Kasese en Jean Kimbungula een bezoek aan de pygmeeën, diep in het 

tropische regenwoud van de Bandundu provincie, een bijna onmogelijke reis… Daarnaast hebben we nog allerlei 

hulpprojecten (visvijvers in Ivoorkust, honingproductie in 

Nepal etc.) Wat kost dat allemaal? En waar is het kantoor 

van Stichting Facilite? Wel, voor een bedrag waarvoor je 

nog geen zendingsechtpaar voor een jaar kunt uitzenden, 

gebeurt dit, geleid vanachter een bureautje in Gorinchem 

en door het stichtingsbestuur van Facilite. Er is geen groot 

apparaat nodig om veel werk te verstouwen. Nodig zijn 

toegewijde mensen, geestelijke doordouwers, bewogen 

vrienden van Jezus. Wat dacht u ervan dit werk een klein 

steuntje te geven? 

In Taksar, het grote dorp bij de lokale luchthaven 

van het stadje Bhojpur in de bergen, hebben we 

een evangelist gevonden. Hij noemt zich Peter, 

want zijn oorspronkelijke afgodennaam wil hij niet 

meer horen. Hij is in september naar Kathmandu 

gekomen, om drie maanden lang een 

evangelistenopleiding te volgen. Intussen gaat de in 

het voorjaar gestarte gemeente, bij Tej Ranapaheli 

thuis, gewoon door, en ze knapt bijna zijn huis uit. 

Terwijl fanatiekelingen het leven voor Christenen 

zwaar proberen te maken, groeit deze groep tegen 

de klippen op. Nu al meer dan 40 mensen! 

Peter uit Bhojpur (Nepal) 

Rechts achter Peter bij zijn armelijke huisje. Voor hem zit Dhruba en geheel links onze werker Santosh uit Damak.  


