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MISSION

De hele wereld moet horen hoe machtig
Jezus is!

IMPOSSIBLE
Ivoorkust, Nyolo-Possetouo, het dorpshoofd als evangelist
In een dorp, niet ver van de grens met Liberia, Nyolo-Possetouo, was het dorpshoofd een
jaar geleden de enige christen. Door de ontmoeting met ons zendingsteam is hij heel erg
enthousiast geworden. Meer dan 40 anderen in zijn dorp zijn hem gevolgd en krijgen nu
bijbelles. Ook de nabijgelegen dorpen reist hij af, met de bedoeling de hele streek bij Christus te brengen. Dit dorp ligt in het gebied van de stam Dan.
Alfred Togbe Kouassi, doorpshoofd

In maart trokken we met onze evangelist Santosh uit Damak naar Salakpur, op 40 kilometer afstand in de riviervlakte van zuid-oost Nepal.
Hij kende daar enkele leden van zijn kaste die geïnteresseerd waren in
het Evangelie. Acht mensen kwamen tot geloof. Eén jonge vrouw lijkt
een heel kapabele leidster. Sindsdien kwamen weer drie mensen tot
geloof, onder wie een occulte genezer. Tal van anderen zijn geïnteresseerd. Daar is nu een gemeente-in-opbouw. Eenvoudig het Evangelie
brengen - de boodschap van hoop - en vrijmoedig mensen aanspreken.
Dat is het geheim.
De drijvende kracht van het kerkje in Salakpur

De rampzalige tocht naar de pygmeeën in Kongo
Een groepje van vier ging in maart ’18 op twee motoren naar de pygmeeën,
diep in het oerwoud, een tocht van meer dan 400 kilometer over
‘onmogelijke’ paden. Op de heenweg kregen ze al een ongeluk. Ds. Richard
Mayoko kneusde zijn onderbeen. Evangelist Moïse zat onder de builen en
wonden. Twee man moesten dus naar de medische post, een derde moest
hen helpen. Ds. Jean Kibungula uit Idiofa ging alleen verder. Ondanks de
tegenslag zag hij ongeveer 550 pygmeeën tot geloof komen. Op de terugweg kregen ze weer een ongeluk. Arme Richard… Toen brak hij zijn arm.
De pygmeeën zijn de armsten van de armen in de Democratische Republiek Kongo (waar in het totaal ongeveer twee miljoen pygmeeën wonen.
Wij werken onder hen in de Mai-Ndombe, een dun bevolkt gebied vier
maal zo groot als Nederland.

Uitdelen van zout onder de pygmeeën;

Ivoorkust, een groots gebeuren in een ‘onbeduidend’ dorp
Grand Morié (4000 inwoners) ligt niet zo ver van één van de grote steden van
Ivoorkust, Agboville in het zuid-oosten van Ivoorkust. We hadden daar in de
zomer van 2017 al meer dan 100 mensen tot geloof zien komen. In januari
2018 volgden er nog weer 83 mensen, die naam en adres opgaven en die mee
willen doen met de gemeente die ds. Philippe Makaye daar gesticht heeft. Daar
gebeurde wat we in Nederland node missen, dat geregeld mensen ons kwamen vragen: “Ik zou Jezus willen leren kennen. Kunnen jullie me helpen?”
Ds. Philipe spreekt in Grand Morié

www.bramkrol.co

Nepal, Salakpur, een potselinge doorbraak

Chepangs in Nepal, grotbewoners
In het mid-zuiden van Nepal, in het Chitwan National Park en
vooral ten noorden daarvan, wonen de Chepangs (meer dan
180.000 mensen). Zij worden gerekend onder de minst ontwikkelden van het land. Een deel van hen woont nog heel primitief
in grotten op bijna onbereikbare plekken. Anderen (na de overstromingen in het najaar van 2017) wonen onder een klein tentzeil, vrijwel in de open lucht. De meesten wonen in krotten en
hutten zonder ramen en met een heel lage deur. Geen tafel of
stoel, toilet of bed. Ze slapen zo op de grond, ook in de koude
winters. Maar… De meerderheid van de stam is christen geworden. In maart 2018 kwamen er 28 mensen tot geloof in het
dorp Lamitar, grenzend aan het Chitwan Nat. Park.

Kongo, de opwekking gaat door

Hier wonen Chepangs—en dit is hun hele bezit

In Kikwit maakte 14 jaar geleden een Rooms-Katholieke priester, abbé Kopa, een geestelijke omwenteling mee. Honderden
mensen volgden hem in zijn levende geloof. Dat was tegen het
zere been van zijn bisschop, want naar hem wilde niemand
meer luisteren. Kopa kreeg een verbod om te preken - maar
hij wist zich door Christus daartoe geroepen. Hij ging door, en
werd toen uit zijn kerk gezet. Hij bracht mensen bij de Bijbel
en bij Christus. Soms luisterden er wel duizenden tegelijk naar
hem. Nu heeft hij ongeveer 15 gemeenten gesticht (in 12 jaar),
waarvan 8 in de regio Kikwit (Kwilu provincie), en verder o.a.
in Kinshasa en Lubumbashi. Ik heb over hem geschreven in ‘Als
Gods Geest neervalt…’ Kopa gaat onverstoorbaar door op de
goede weg.

‘abbé’ Kopa uit Kikwit (zp noemen de mensen hem altijd)

Nepal, Kuitini; weg met de toverpriesters!
Het klinkt wat kinderlijk, het woordje toverpriester.
Maar als Chhandra Bahadur Thapa vertelt van zijn
vroegere beroep, dan is dat de beste beschrijving. Hij
was een gevreesd en gevierd exorcist. De clou was
om een schuldige voor de ziekten aan te wijzen.
Meestal werd dat een alleenstaande oude vrouw of
een arme of zwakbegaafde. Die werden dan door het
dorp uitgestoten. Maar Chhandra hoorde twee jaar
geleden van Christus en heeft Hem aanvaard. In zijn
dorp Kuitini (2500 inw.), gelegen in het verre westen
van Nepal, wonen twee bevolkingsgroepen, de Mangars en de Chowdhari’s. Ook de laatsten hadden een
toverpriester, Rashid. Diens 101 jarige moeder is een
christin, die voor haar zoon bad. Rashid bleef echter
stug doorgaan als pottenbakker annex priester. Maar
eind april kwam hij, op het getuigenis van zijn ex‘collega’ Chhandra tot geloof. De kleine gemeente in
Kuitini telt (met de 4 mensen erbij die tijdens ons
bezoek daar tot geloof kwamen) al 30 volwassenen.

Chhandra in gesprek in zijn dorp. Rechts van hem Ram Noth Gautam, onze werker uit
Uttar Prodesh (India) en Surya Sansakar ( directeur van Facilite-Nepal)

Bihar, India, ‘het graf van de zendelingen’
Een eeuw geleden had de Indiase deelstaat Bihar als bijnaam in zendingskring:
‘Het graf van de zendelingen’. Het lukte niet om daar het Evangelie te verkondigen, door grote tegenstand vanuit de bevolking, ziekten en zelfs moord.
Nog steeds is het fanatisme daar een groot probleem. Maar er werd in februari door Victor Lal een nieuwe gemeente gesticht. Eind april kwamen er
weer 13 mensen tot geloof, allen mensen uit de stam van de Santali. Die
heeft haar eigen taal en ze zijn bovendien ‘outcasts, wat hen enige vrijheid
biedt. Ook in Nepal werken we in de grensstreek onder de Santali
(Biratnagar e.o.). Daar kwamen recent 7 mensen tot geloof.
Onze werkers uit Bihar, Prakash vooraan en naast hem ds. Victor Lal Marandi (naast Ruben Pariyar uit uit Oorlabari (Nepal)

Een uitgever uit Caïro wil een prachtige kinderbijbel drukken, tweetalig,
Frans – Yacouba, de taal van de stam Dan. Deze heeft haar wortels in de
Bijbel, een geschiedenis van bijna 3000 jaar. Dat is nog terug te vinden in
haar cultuur. Die ontdekking (waarin ons team een grote rol speelde!)
zorgde voor veel belangstelling voor het Evangelie. Duizenden zijn in enkele jaren tijds tot geloof gekomen. Sinds mei ’18 zijn er ook goed beluisterde radio-uitzendingen van Trans World Radio. Verder hebben we in 55
dorpen nazorgbijbelgroepen opgezet. De tijd is rijp voor de stam Dan! De
meeste Danieten zijn onontwikkeld en animistisch. Maar waar halen we de
54.000 euro vandaan om dit project (inclusief expeditie, inklaring en hulp
aan de kerken) tot een goed einde te brengen? Het is zo’n grote kans en
de mensen staan er zo enorm open voor! Wie helpt ons een stapje vooruit?

Op de grens met Liberia bladeren mensen in
een voorbeeld van ‘hun’ kinderbijbel

Over Stichting Facilite
Facilite ondersteunt het zendingswerk van Bram Krol en werkt samen
met groepen in Nepal, Kongo en Ivoorkust. Vanuit die landen werken
we soms ook in aangrenzende landen, vooral India. De nationale evangelisatiegroepen zijn onafhankelijk. De visies worden ter plekke ontwikkeld en ondersteund vanuit Nederland.
Tienduizenden hebben Christus gevonden in de afgelopen jaren, tientallen gemeenten zijn gesticht en waar nodig zijn er hulpverleningsactiviteiten.
Een kerk in ons land kan kiezen voor een eigen project in de streken
waar Facilite werkt. Heel inspirerend!

Nog even een groet uit Nepal (holi festival)

Twitter: @bramkrol
Blog: http://alseenlopendvuur.blogspot.com/

Lectuur
‘Als Gods Geest neervalt...’ Joh. Multi Media. € 5,00. Over het begin van de grote
opwekking die we in Kongo nu meemaken. Met prachtige foto’s.
‘Geslechte bergen’, uitg. Joh. Multi Media (over Nepal); nu € 9,00
‘Jesus Multinational’, onze zendingsvisie met uitleg van de vroege kerkhistorie, exegese, dogmageschiedenis, uitlopend op de praktische theologie (Gemeentegroei); nu € 10,00.
Aanbiedingen gelden t/m september 2018.

www.bramkrol.com

Kinderbijbels voor de stam Dan, Ivoorkust

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).

