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MISSION

De hele wereld moet horen hoe machtig Jezus is!

IMPOSSIBLE
Een schot in de roos in Nepal
De verschijning van een bijbelstudieboekje voor nieuwe gelovigen
kwam op een zeer gelegen moment. De kerken verkeren in
onzekerheid hoe ze te werk moeten gaan. Er is een vervolging
van Christenen op gang gekomen in de bergstaat Nepal. Een
lastige buurman kan iemand al in de politiecel doen belanden.
Maar bijbelstudies aan huis werken prima. Ze kunnen zelfs
straatevangelisatie vervangen. Het nieuwe boekje was binnen
drie maanden dan ook uitverkocht. Er komt een tweede druk aan,
terwijl het nu ook in het Hindi is vertaald.

Honderden nieuwe gelovigen, Ivoorkust
Onder de stam Dan in het verre Mid-Westen van Ivoorkust zijn sinds 1 januari al meer dan 1500 mensen tot geloof
gekomen. Radio-uitzendingen van Trans World Radio, onze evangelisatie-activiteiten en vooral de nazorggroepen, die
zelf ook evangeliseren, dragen daaraan bij. Het voordeel daarvan is, dat de
nieuwe gelovigen direct ook uitgenodigd kunnen worden voor bijbelstudies voor
beginners, waardoor ze geestelijk goed begeleid worden.

Een stevig werk onder de pygmeeën, Kongo
In juli is een team van 4 man op drie motoren naar de pygmeeën van het gebied
rond Oshwe getrokken. 268 mensen kwamen door hun activiteiten tot geloof. De
kleine, jonge gemeenten (3 jaar oud of jonger; we werken er sinds 3 jaar) die uit
eerdere bezoeken zijn ontstaan, werden bemoedigd. Er zijn 21 vrijwillige
evangelisten aangesteld, met de bedoeling diep de regenwouden in te trekken
om in onbereikte dorpen het evangelie te brengen. We werken met meer dan
2000 nieuwe gelovigen onder de pygmeeën, maar er wonen meer dan 20.000
mensen, vooral in het gebied van Nkaw, een streek met 30 dorpen waar
voorheen geen enkele gelovige was. Maar die vreselijke armoede en het gebrek
aan onderwijs... Daar moeten we iets aan gaan doen. Daarnaast willen we ook de
Bantoes niet vergeten die daar wonen – om de raciale spanningen te
verminderen.
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Nieuwe kerken in Ivoorkust
Onze teamleden en hun gemeenten leren enorm veel. Hun
gemeenten hebben onze visie geheel overgenomen. Twee van
de predikanten uit ons leidinggevende team in Ivoorkust
hebben daardoor elk 4 nieuwe gemeenten zien ontstaan in de
afgelopen 2,5 jaar. In het dorp Grand Morié (dichtbij de stad
Agboville), waar we in de loop der tijd meer dan 100 mensen
tot geloof zagen komen, telt de gemeente nu 80 mensen. In
het nabijgelegen Mbattra is ook een gemeente ontstaan van
bijna 50 mensen. We krijgen veel verhalen te horen van
gemeenten in het hele land, die hun beleid aanzienlijk hebben
gewijzigd en nu behoorlijk groeien.
Evangelisatie in Mbattra

Kinderwerk rondom Damak, Nepal
In drie dorpen in de buurt van de grote stad Damak hebben
we kinderwerk opgezet voor de armste groepen van de
bevolking. Dat is een combinatie van kinderclubs met sport en
spel, bijlessen, verhalen uit de Bijbel en hulp bij de aanschaf
van schoeisel, een schooluniform, boeken etc. Het laatst
begonnen we (met de hulp van de Ger. Kerk van ’sGravendeel) in Lakhanpur, waar 60 kinderen meedoen.
Verschillende ouders zijn tot geloof gekomen. Ze vragen er
zelf om. Ze zijn verbaasd dat er zowaar mensen zijn die zich
bekommeren om hun lot. Nu komen er vragen voor dergelijk
werk binnen uit meerdere andere plaatsen, zoals uit het
stadje Beltar, op verzoek van burgemeester en wethouders...
Lakhanpur

Bihar, werk onder de Santali, India
Gemakkelijk is het niet voor de kerk in India onder premier Modi. Er is een zekere mate van vervolging in grote
gebieden, waaronder de deelstaat Bihar. Maar de gediscrimineerde stam van de Santali laat zich niet ringeloren door de
overheid. Evangelisatie en bijbelstudie gebeuren in hun eigen taal, die anderen niet verstaan. Dat biedt een zekere mate
van veiligheid.

Predikantenconferenties in de grote steden van Kongo
Er bestaat een overkoepelend orgaan met uitgebreide bevoegdheden,
dat alle protestantse kerken in de Dem. Rep. Kongo samenbindt, de
Eglise du Christ au Congo. Haar vice-voorzitter, ds. Nyamuke, werkt veel
met ons samen. Hij wil graag dat we in alle grote steden
Gemeentegroeiconferenties beleggen, met per keer mogelijk meer dan
duizend predikanten als deelnemers. Maar dat vereist dat we een derde
druk laten maken van ons boek over Gemeentegroei, een kostbare zaak,
maar een prachtige manier om het kerkelijke leven verder te helpen op
bijbels spoor.

Zioguineu, een opmerkelijke doorbraak (Ivoorkust)
Vanaf 2015 bezoeken we het dorp Zioguineu. Maar er was altijd wat weerstand. Evangelisatiebijeenkomsten werden
niet goed bezocht. In maart 2019 werd er toch weer een belegd. Tot onze verbazing waren er honderden bezoekers.
Augustin, onze medewerker daar, had dat goed ingeschat. Ongeveer 150 mensen gaven te kennen Christus te willen
volgen. De meesten van hen doen nu mee met de bijbelstudies. Deze plotselinge doorbraak zal het dorp veranderen.

Kinderbijbels voor de stam Dan, Ivoorkust
16.000 kinderbijbels komen voor oktober 2019 in Ivoorkust aan. De
meeste zijn tweetalig (Yacouba-Frans, voor de leeftijd van 4 – 8 jaar) en
een aantal Bijbels is in het Frans geschreven voor de wat oudere
kinderen. De stam Dan (hun taal heet het Yacouba) ontvangt als eerste
deze kinderbijbel, bedoeld om in Afrikaanse stammen het Evangelie
binnen te brengen en de mensen vertrouwd te maken met de Bijbel. De
verwachtingen zijn hoog gespannen. Wat gaat dit te weeg brengen?

Een kerkje in Taksar, Nepal
Niemand had ’t voor mogelijk gehouden. Door de groei van het aantal
gelovigen was er een gebouwtje nodig. Het werd grotendeels door
eigen inspanning opgetrokken (met hulp van de Ned. Geref. Kerk van
Westbroek). Het groepje gelovigen in Taksar (Oost-Nepal) is uitgegroeid
tot een kleine gemeente. 40 à 50 mensen bezoeken de samenkomsten.
In juli kwamen opnieuw twee jonge mensen tot geloof. Zij zijn de eerste
gelovigen in dit grote dorp in de bergen.

Bijbels voor Kongo
20.000 Nieuwe Testamenten en 1500 gehele Bijbels (Frans) zijn de afgelopen 2 maanden verspreid, vooral in Kinshasa,
het noordelijke deel van het land (ten noorden van Mbandaka) en in Kikwit en wijde omgeving. Dit zijn alle
miljoenensteden. Nu staan er nieuwe projecten op stapel, o.a. 10.000 Nieuwe Testamenten (City Bibles) in het Lingala,
de belangrijkste nationale taal van Kongo.
Voor informatie over projecten, het laatste nieuws, foto’s en weblog: www.bramkrol.com. Facilite werkt vooral met vrijwilligers,
zeker in Nederland. Voor wie dit werk wil ondersteunen: Stichting Facilite te Gorinchem, bankrekening NL61RABO0129865079.
Adreswijzigingen: Secr., Van Hogendorpweg 7, 4204 XL, Gorinchem; 0183-636197.
Facebook: http://www.facebook.com/gemeentegroei
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BEDANKT
Beste vrienden,

Dank voor jullie meeleven. Net kwam er weer nieuws binnen. In vier
weken tijds kwamen er 40 gelovigen en 4 grote nazorgbijbelgroepen
bij in het stamgebied Dan. En wat denk je van het volle kerkje met
pygmeeën, foto hiernaast? Drie jaar geleden was daar nog geen
enkele gelovige!
Er staan grote nieuwe acties te wachten.
1.
2.
3.
4.
5.

Sociaal werk onder de pygmeeën, naast evangelisatie.
Publicatie van Engelse boekjes en brochures. Liberia wacht op ons, met ongeduld.
De verspreiding van de kinderbijbels in Ivoorkust – en al weer een nieuwe vertaling, in het Bété.
Grote bijbelverspreiding in Kongo (Frans en Lingala).
Uitbouw van ons werk in India, o.a. met gebruik van een in het Hindi vertaald nazorgboekje.

Wie dat moet betalen? Niets moet. God zorgt. Maar wij lopen voortdurend tegen een lege kas aan.

Wist je dat het opzetten van nieuw zendingswerk onder de bijna onbereikbare pygmeeën, langs de gangbare wegen,
minstens 250.000 euro kost? Voor dat bedrag krijg je iemand ter plekke..., die de taal en de
cultuur niet kent en ook nog gewantrouwd wordt. Voor een schijntje van dat bedrag werken
we er met 5 werkers geholpen door 21 vrijwilligers. Dit werk loopt door Gods grote genade
als een trein. Er zijn geen personele lasten. Erg effectief en naar verhouding niet duur.

Hiernaast zie je een foto van de City Bijbels (N.T.) voor Kongo en van de tweetalige
kinderbijbels voor de stam Dan (Ivoorkust). Help je mee met de verspreiding? En met de
andere nieuwe taken?

Dank voor je financiële meeleven.
Sinds 1 nov. 2018 mochten we van je ontvangen:

€

.......,...

Vrede vrienden, en hartelijk gegroet. Namens Stichting Facilite,
Bram Krol

Voor nadere informatie: zie het zendingsnieuws op www.bramkrol.com

