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De stichting is in 2019 al in het tweede jaar terecht gekomen. In Congo lijkt de rust weergekeerd na
de presidentsverkiezingen eind 2018. President Tshisekedi heeft het roer van oud-president Kabila
overgenomen. Het contact met de ‘Groupe Chrétien Parole Certaine’ (vertaald: Christelijke groep
getrouw Woord) in Bukavu is weer opgepakt. Er wordt een nauwe verbondenheid ervaren met de
mannen en vrouwen die iedere week meerdere keren samen komen om zich te buigen over Gods
Woord.
Nu volgt kort een weergave van 2019 op diverse punten.
Bestuur
Gedurende 2019 zijn er geen wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur.
Vergaderingen
In 2019 heeft het bestuur 4x vergaderd: in de maanden maart, juni, september, december. In deze
vergaderingen is in goede harmonie samengewerkt en stond het belang van de groep in Bukavu. De
vergaderingen werden geopend met een stukje lezen uit het Woord van God en gebed. Naast de
correspondentie en de financiën was de risico-inventarisatie van Congo een vast onderdeel van de
bespreking. Iedere vergadering werd afgesloten met gebed.
Activiteiten
In 2019 zijn er geen activiteiten geweest om fondsen te werven. In oktober is een presentatie
uitgevoerd tijdens een bijeenkomst van een vrouwenvereniging. Hierbij is een collecte gehouden.
Door een aantal incidentele donaties is het in 2019 niet nodig geweest om andere activiteiten te
ondernemen. Als bestuur zien we hierin de goede hand van de Heere.
Reizen
In 2019 zijn er 2 reizen afgelegd: in april-mei en in oktober-november. Tijdens beide reizen stonden 2
zaken centraal: 1) ondersteuning bieden door middel van het houden van een conferentie, Bijbels
onderwijs in de zondagse bijeenkomsten, catechetisch onderwijs en het voeren van gesprekken o.a.
over de voortgang binnen de groep en het vinden van mogelijke samenwerking met een andere kerk;
2) Stichting Kimon ondersteunen door begeleiding en coaching van de leiding van het kindproject in
Bukavu. Dit project gaat onverminderd voort.
Tijdens de eerste reis is een conferentie gehouden met als thema ‘Jezus Christus, de Middelaar’,
waarin de ambten van Christus en Zijn werk centraal stonden. Het thema voor de conferentie van de
tweede reis was ‘Het vaste fundament‘, waarin 4 kernbegrippen uit de christelijke religie zijn
behandeld: de schepping, de val van de mens, de wedergeboorte en de rechtvaardigmaking.
Er is nog steeds geen zicht op aansluiting bij een kerkgemeenschap in de buurt en binnen de groep
Bijbelstudenten is nog een behoefte aan verdere begeleiding in Bijbelgetrouw onderwijs.
Van beide reizen zijn uitgebreidere verslagen gemaakt en gepubliceerd op de website van de
stichting.

Afsluiting
Met name door de voorzitter is weer veel werk gedaan in 2019 voor de groep. Het werk voor de
broeders en zusters in Bukavu mag al 3 jaar doorgaan. We zijn verwonderd dat over de zorg van God
over deze groep. Hoewel nog onduidelijk is hoe de ontwikkelingen rondom de groep zullen gaan, zien
we in vertrouwen op Hem die alles regeert en bij Wie niets uit de hand loopt. Als bestuur bidden we
om Zijn leiding en Zijn onmisbare zegen over ons werk én het werk wat Hij begonnen is in Bukavu.
Tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot vergroting van Zijn eer.

