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Beste mensen,
Vanmorgen stond ik even met de buurvrouw te praten – met een jasmijnstruik en
galangawortelstruik ertussen – een veilige afstand. ‘Het is toch wel fijn dat jullie nog hier
wonen’, zei ze. En dat beamen we!
Ook in Thailand worden steeds meer besmettingen bekend en zijn sinds 28 maart
landelijke maatregelen genomen tot eind april.
Voor ons betekent dit, op advies van de
overheid en OMF, dat we voornamelijk
thuis zijn en geen fysiek kerk, - of
bezoekwerk doen. De thuisscholing gaat
gewoon door, evenals de online Engelse
les die Daniel en Benj volgen. We zijn
dankbaar dat we nu nog in Manchakhirie
wonen, waar we als ‘buitenlanders’
bekend zijn en zo zonder schroom, met mondkapje, onze boodschappen kunnen doen en
de straat op kunnen voor wat verandering van omgeving.
Onze gebeden zijn bij iedereen die geraakt wordt door het virus, dichtbij en ver weg, op
wat voor manier dan ook. We danken dat God dichtbij is!
Terwijl deze maand vol zou zijn van de verhuishectiek en een GZB-vrouwenreis, worden
we stilgezet. Het is even wennen, maar we genieten van elkaar, de tuin, bekenden om ons
heen en boeken. We danken God dat we op Hem kunnen vertrouwen, als een vaste rots
van ons, en werelds, bestaan.
De gemeenteleden in Manchakhirie hebben onderling telefonisch contact en de komende
tijd zullen we bekijken of online-ontmoetingen gewenst en mogelijk zijn. We danken God
dat de gemeenteleden tot nu toe gezond zijn gebleven.
Voor de maatregelen ingingen is Sijmen op zoek gegaan naar een huis in onze nieuwe
https://mailchi.mp/bc3bb09cca7d/nieuws-uit-thailand?e=2b1a4f5895

8-4-2020

Nieuws uit Thailand

woonplek, samen met een
Nederlandse collega, die ook
met zijn gezin naar Udon zal
verhuizen en met wie we zullen
samenwerken.
Zij
hebben
inmiddels een huis gevonden!
Wij hebben op dit moment een
huis op het oog dat in de
verkoop staat en nu met ons
als mogelijke huurders te koop
wordt aangeboden. Ons gebed
is dat dit lukt, omdat het een
huis is in een dorpachtige wijk in de stad. Deze huizen zijn niet makkelijk te vinden, bleek
uit de zoektocht. Bidden jullie mee? Gisterenavond hoorden we dat een koper zich heeft
gemeld en al een aanbetaling heeft gedaan. Eind van deze maand zou de verkoop rond
moeten zijn.
We zijn nu langzaam aan het inpakken en hopen straks als we weer tussen provincies
kunnen reizen, daadwerkelijk te verhuizen; maar voorlopig rustig afwachten.

Een hartelijke groet, verbonden in Hem,
Sijmen en Annelies
een Wai (=Thaise buigbegroeting) van
Daniel, Benj en Marie
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