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D e h e l e w e re l d m o e t
h o re n h o e m a c h t i g J e z u s i s !

MISSION IMPOSSIBLE
Doorbraak in Oost-Nepal
Een eerste openbare bespreking over geloofszaken met hun grote
leider, goeroe Atmananda (foto: zie hierboven), bracht een golf van
enthousiasme op gang onder de Kirati, een verband van de Limboo-,
Sunwar- en Rai-stammen in Oost-Nepal en West-Sikkim, die oude
Joodse en Christelijke invloeden vertonen.Tijdens een daarop
volgende filmvertoning en evangelisatiebijeenkomst gaven honderden te kennen
dat ze Christus wilden leren kennen.
Onder hen waren tal van priesters en
bestuursleden van de Kirati. Zij geloven
Kiratipriesters, Larumba, maart 2013
in één God, maar verder zijn ze
doordrenkt met Oosterse religieuze overtuigingen. Nu willen honderden een eigen Bijbel
en wordt ons bijna gesmeekt om meer evangelisatie-activiteiten. Nu al spreken
Keher Singh Yongyan, voorzitter van
geestelijke leiders in Nepal van een historische doorbraak in Larumba, de woonplaats van
het Kirati-bestuur
de goeroe en het hoofdkwartier van de Kirati-religie met een miljoen volgelingen.

De stam Dan in Ivoorkust
Ze hebben door Afrika gezworven, opgejaagd van de ene plek naar de andere: Egypte, Ethiopië, Mali, Senegal en
tenslotte is een deel van hen nog geen 300 jaar geleden neergestereken in Ivoorkust en Liberia. Het gaat om de
Israëlitische stam Dan, o.a. bekend van de Falasha’s uit Ethiopië, die nu naar
Israël teruggekeerd zijn. Ze hebben nog tal van Joodse gewoonten en ook veel
Hebreeuwse woorden in hun taal. Maar desondanks zijn ze overwegend
animistisch, de miljoen Danieten in Ivoorkust/Liberia. Nu willen we hen op een
nieuwe manier met het Evangelie bereiken. Niet: “We hebben iets nieuws”,
maar: “We hebben iets wat jullie kwijt zijn geraakt.” Een geheel nieuw
zendingsprojekt. Wie wil daaraan meehelpen? De eerste ‘verkenners’ zijn al naar
de dorpen van de Danieten in centraal-west Ivoorkust gestuurd. Daar willen we
permanent werk aan vastkoppelen, als er geld voor is. Ds. Philippe Makaye, zelf
een Daniet, is de voortrekker van dit werk.
Dorpsschoonheid in Ivoorkust

Naar de pygmeeën (Dem. Rep. Kongo)
Ze durven het toch weer aan! Dit keer trekken de predikanten Bernardin Luswa (onze directeur in Kongo) en Jean
Kimbungula het eindeloze oerwoud in met hun motoren, over een zeer slecht begaanbaar pad. Ze moeten onze
pygmeese werkers bemoedigen, trainen en een nieuwe werker
aanstellen. Ze brengen lektuur (voor de jongeren die kunnen lezen),
kleding en medicijnen mee. En ze hopen in één of twee nieuwe gebieden
aan de slag te gaan, waar de naam van Jezus geheel onbekend is onder
de vele duizenden die daar - verstopt in het oerwoud - wonen. Ze
hopen met veel goed nieuws terug te komen. Slechts af en toe bereiken
ons berichten over de zegeningen in het groene hart van Kongo, maar
precies weten doen we het niet. Bid voor deze mannen. Het oerwoud is
gevaarlijk (wilde dieren, de giftigste slang van de wereld, de zwarte
mamba, giftige dorens, gevaar van ongevallen, ziekten, parasieten,
overvallen door stropers en noem maar op..., en het meest nabije
ziekenhuis ligt op 500 kilometer...)
Ds. Bernardin Luswa, Kongo

Vrucht in Ivoorkust
In Nederland kunnen we het ons bijna niet voorstellen, maar in veel landen
in de wereld wachten mensen met ongeduld en grote belangstelling op de
Blijde Boodschap. In een arme wijk van Abidjan hielden we – onder
erbarmelijke omstandigheden – een evangelisatiesamenkomst. Nu is er een
kleine gemeente, nadat 80 mensen te
kennen gaven dat ze Christus wilden leren
kennen. Dat gebeurde tot mijn stomme
verbazing, want de omgeving was lawaaiïg,
voetballiefhebbers zaten vlakbij naar een
belangrijke wedstrijd te kijken, het terrein
was vies en voetgangers liepen midden over
Ds. Jean-Christophe Kabongo en Bram Krol
het terrein naar hun huizen aan de andere
(Ivoorkust jan. ’13)
kant. Maar het Woord sloeg aan! Daarna
gingen we naar het stadje Divo, een paar uur naar het westen. Daar hadden we twee
dagen een evangelisatiecampagne, waarbij 425 mensen aangaven de verlossing van hun
zonden te willen ontvangen. En in het animistische dorp waar ds. Charles Dahi sinds
kort predikant is, dichtbij Abidjan, merkten we ook een buitengewone openheid voor
het geloof op. (Charles is de man die ik op het oog heb als docent voor
Gemeentegroei. Toen ik hem dat voorstelde vulden tranen zijn ogen. Dat is sinds
jaren zijn gebed...)
Ds. Philippe Makaye tijdens een
evangelisatiesamenkomst in de open lucht

Gemeentegroeiconferenties
In Kongo, Ivoorkust, India en Nepal beleggen we
studieconferenties voor predikanten en andere geestelijke leiders.
Daarvoor geven we ook boeken en brochures uit, die we, ook
voor Afrika, in Nepal laten drukken. Op die manier versterken we
de werkers en niet zelden leidt dit tot doorbraken van het
Evangelie. In februari en maart hadden we dergelijke conferenties
in Ivoorkust in de grote steden Aboisso, Bondoukou, San Pedro en
Abidjan. In Nepal hadden we een conferentie in de zuidelijke plaats
Nijgadh en aan de Evangelical Presbyterian Theological Seminary in
Kathmandu. De belangsteling was telkens weer overweldigend en
de reacties waren bijzonder positief.
Conferentie in Aboisso (Ivoorkust)

´Onbereikbare’ dorpen in Nepal horen het Evangelie
In een onooglijk dorpje in de lagere bergen van Nepal, ruim 3 uur rijden ten westen van Kathmandu en dan nog 4 uur
lopen over een onbegaanbaar pad, is het Evangelie met grote belangstelling en onder tranen ontvangen. In de zomer
van 2012 ontmoetten we mensen uit het dorpje Budodara (Grasheuvel), die ons verzekerden dat het hele dorp
Christen wilde worden. Maar wie wil er naar zo’n
afgelegen uithoek? Gelukkig durfde ds. Pakrash Pakhrin
dat aan. Hij woonde van alle gelovigen het dichtste bij dat
dorp, op 4 uur gaans. Er zijn nu zo’n 35 gelovigen, en
tallozen meer die open staan voor het geloof. Ze zijn
dringend toe aan een eenvoudig kerkje, van bamboe
opgetrokken en met een rieten dak. De belangstellenden
passen niet meer in de huiskamer waar de mensen
samenkomen. Intussen werkt Pakrash ook in twee nog
verder gelegen dorpen, waar nu ook al 25 gelovigen zijn.
Het Evangelie breidt zich met een reuzevaart uit in
Nepal!
Tocht naar Budodara; vooraan Dhruba Adhikari

Melk en honing in Sitapur. (De imker is de heer Khasi, dorpshoofd)

Zending vanuit Nepal
Wij denken dat Nepal geestelijk van ons afhankelijk is. Fout! We zien nu al dat Nepalese gelovigen zelf
zendeling worden. We hebben – mede vanuit ons werk (!) - bewegingen op gang gebracht in India (in de
deelstaten Bihar en Uttar Pradesh) en in China (Tibet). De kerk groeit en bloeit. De beweging van verlossing
en levensgeluk van Jezus verbreidt zich over de hele aarde. Daarover meer op de website
www.bramkrol.com. De weblog (Facebook) geeft interessante actuele informatie.

Uitdagend boekenaanbod
Geslechte bergen € 8,50. Geslechte bergen + Lik in Lava (zending in Nepal en aangrenzende gebieden) samen
voor slechts €11,-- (excl. verzendkosten). Het eerste gaat over de eerste ontmoeting met de goeroe, het
tweede over een doorbraak van het Evangelie onder de Sherpa’s, de stam van de bekende Mount
Everestgidsen.
Gemeentegroei, dezelfde boodschap als in Kongo en Nepal. maar nu voor Nederland: de brochures: Welkom
in de kerk, Hoe bereiken we de buitenkerkelijke? en Visie, samen voor 5 euro (excl. verzendkosten). Zeer
bruikbaar voor iedereen, in het bijzonder kerkenraden, ouderlingen en evangelisatiewerkers.
Dit aanbod geldt t/m 31 juli 2013. Bestellingen via www.bramkrol.com

www.bramkrol.com

Ook al zo moeilijk bereikbaar is Sitapur in West-Nepal. Vanuit de hoofdstad eerst 12 uur met de bus.
Dan (slechts) 2,5 uur lopen, maar langs gevaarlijke afgonden en aardverschuivingen. Onze leider in
Nepal, Dhruba Adhikari, vond hier een open deur, nadat iemand uit het dorp als gastarbeider in Korea
werd bekeerd. Zeker 24 gezinnen wachten er op het Evangelie, maar wie zal erheen gaan? Ze hebben
veel onderwijs nodig, want het Christelijke geloof is totaal ‘anders’ en nieuw voor hen. In deze plaats
zijn we met een imkerprojekt gestart om arme boeren te helpen hun omstandigheden te verbeteren, en
de eerste resultaten zijn bijzonder goed. De deur staat daar wijd voor ons open, temeer omdat de
gekozen dorpsleider al gelovig is.

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 1298.65.079.
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.

