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Dienen in



Inhoud

o 2019 - 2021

o Bevolking Congo

o Medisch werk

o ‘Pauze’ met korte film

o Programma GZB & Communauté Emmanuel

o Taak kerk in Congo & Nederland



Familie Folmer in Congo

GZB & Communauté
Emmanuel

→ 2017 Itendey
Uitzending 

Sommelsdijk/Rotterdam
→ 2014 Nyankunde

Periode 2019-2021
Itendey→ Aru/Lolwa



Verlof 2019 doelstellingen

o Toewerken naar zelfstandigheid ziekenhuis

o Investeren in mensen (training)

o Investeren in getuigenis & discipelschap

o Aandacht voor kerk: GZB & Communauté Emmanuel



Terug in Itendey

o Bespreking visie voor het ziekenhuis 

o Superviserende en ondersteunende rol 

o Wekelijkse besprekingen en onderwijs



Opening ziekenhuis ‘Bon Samaritain’ 

Servir tout l’homme avec compassion en offrant un soin de qualité et partager l’Evangile



Uitdagingen in het werk

o ‘Terugtrekken’ & supervisie 

o Management & maintenance

o Waar werken we naar toe?



Gezinsleven in Itendey
Verjaardag vieren Thuisschool 

Koekjes bakken Joas geboren (30-01-2020)



Toename onveiligheid

o Omliggende dorpen aangevallen

o Angst onder de bevolking 

o COVID-19



Toename onveiligheid

o Rebellengroep CODECO 

o Incidenten lokaliseren en risico’s monitoren iom GZB



Evacuatie april 2020…

9 april… 26 april…



Ziekenhuis 9 maanden dicht…



Evacuatie naar Aru

o Pasen in het Duits

o Verblijf 3 maanden, tijd voor studie en reflectie



Aru → Lolwa

o ‘Open deur’ naast familie Godeschalk

o Twee weken klussen & klaar!



Lolwa

o Nieuwe vriendjes

o Nieuw klaslokaal

o God voorziet!



Bevolking Congo

o Ploeterend door het leven

o Op de vlucht

o Wantrouwen & conflicten 

o Veerkracht & vertrouwen



Grondstoffen

o Goud in Ituri

o Chinese mijnen

o Conflict op nationaal en 

internationaal niveau

Waarde van de aarde



Rebellen



Gevolgen



Gevolgen



Bevolking op de vlucht



Kerk in een verscheurd land

o Stammenconflicten 

o Instabiele gemeenten

o Omzien naar elkaar – kerk teken van hoop!



Bevolking op de vlucht



Verhalen van collega’s



Asaba



Binapay



Medisch werk



Medisch werk in ziekenhuis Lolwa



Medisch werk - teamwork



Medisch werk - training



Medisch werk – contact met mensen



Medisch werk – contact met mensen



Verhaal van Libana…

Libana



Medisch werk – puzzelen & ploeteren



Medisch werk – uitdagingen



Verhaal van Bule Mlefu…



COVID

o Voorbereidingen getroffen, gevolgen maatregelen

o 2 patiënten in Lolwa, 300 in Bunia, veel in Kinshasa



Dienen in



Programma GZB & CE-39

o L’eglise comme agent de transformation dans la communauté

o 2020-2024

▪ Formation de disciples

▪ Les jeunes et les enfants (EcoDim)

▪ Les communautés pygmées

▪ Les hopitaux à Itendey & Lolwa



Zondagschool



Zondagschool



Project GZB: pygmeeën 



Pygmeeën 



Medisch werk vanuit de kerk 

o Medische coördinatie: 4 ziekenhuizen, 39 klinieken

o Visie: kwaliteit van zorg, training, management, pastoraat

o Getuigenis door goede zorg & evangelie

ECC 

CE- 3 9  



Ook in Itendey…



Ook in Itendey…



Kerk in Congo & Nederland

o We werken aan de kerk in Congo…

o Een kerk transformerend aanwezig in omgeving 

o Kerk binnen - buiten

o De genezende kracht van het Evangelie

o Gods barmhartigheid gestalte geven in onze omgeving



Kerk in Nederland



Kerk in Nederland



Kerk in Nederland

o De kerk dat ben jij!

o De kerk is geroepen voor een taak…

o Gods barmhartigheid gestalte geven

o In een gebroken wereld, ver weg en dichtbij…



Bedankt!

Meedoen

www.gzb.nl/congo

Vragen/info
willemenjoannefolmer@gmail.com

TFTFolmer@gmail.com

Film

EO Metterdaad mei 2021

https://metterdaad.eo.nl/congo

mailto:TFTFolmer@gmail.com
https://metterdaad.eo.nl/congo


Deel door ons uw liefde uit
Deel door ons Uw liefde uit
Aan wie honger heeft en pijn.
Laat ons waar verdeeldheid is
Uw vredestichters zijn.
Ons verlangen is alleen,
Heer, maak ons hart bereid,
Dat door heel ons leven heen
Uw liefde wordt verspreid.

Deel door mij uw liefde uit
Aan een medemens die lijdt
Lees mij meer vervuld te zijn
Met Uw bewogenheid.
Mijn verlangen is alleen,
Heer maak mijn hart bereid,
Dat door heel mijn leven heen
Uw liefde wordt verspreid.

Openbaar Uw koninkrijk
Aan wie zoekt, aan arm en rijk.
Giet een stroom van liefde uit,
Dat in ons en door ons, o Jezus,
Uw liefde wordt verspreid

Deel door ons uw liefde uit
Tot de einden van de aard
Dat zich waar de dood nu heerst
Nieuw leven openbaart.
Maak ons als Uw werkers klaar
En sterk tegen de strijd,
Tot wij mogen oogsten waar
Uw liefde wordt verspreid.


