Druk gebarend, lachend en springend: zo communiceerden Daniel en Benj de eerste dagen met hun vriendjes na
terugkomst in Thailand. Na vier maanden hadden ze zin om met hun vriendjes te spelen, ondanks dat ze geen Thais
meer konden praten. Inmiddels spreken de jongens weer Thais en is het (school)leven in Thailand voor hen verder
gegaan en gewoon. Marie ondergaat alle veranderingen zonder moeite en is een tevreden baby. Wijzelf moesten
misschien nog wel het meeste wennen, nadat we genoten hadden van een goed verlof in Nederland. Maar na menig
weerzien met bekenden en de gemeenteleden was de draad snel opgepakt. We zijn weer aan de slag in Thailand!
We danken God dat de gemeente is blijven voortbestaan tijdens onze afwezigheid. De komende maanden hopen we
de gemeente verder zelfstandig te maken. Daarnaast willen we hen begeleiden in het bereiken van de ongelovigen in
het district waar wij wonen. Daar hebben we de afgelopen weken een start mee gemaakt:
Schoolhoofd en Magiër
Zo waren de ouderling, Sijmen en een jonge man uit Oekraïne op pad in een dorp. Bepakt met pakketjes gevuld met
folders voor alle leeftijden. Na twee uur wandelen waren we zo goed als overal geweest. Het dorp Nadjaan telt zo’n
150 daken, zoals je dat in het Thais zegt. Niet heel groot dus. In het laatste straatje zat een oudere man. Hij deed zijn
best om één van de folders te lezen, maar de letters waren te klein. Na een
korte uitleg van het evangelie spraken we af om volgende week een leesbril
te brengen. De week erop waren we er nog niet aan toegekomen om brillen
uit de teamvoorraad te halen. Toch zijn we met een aantal gemeenteleden
langsgegaan. Bij aankomst zat deze man in zijn tuin tamarinde te pellen en
met nog een andere man te praten, een gepensioneerd schoolhoofd. “Oh,
dit is de magiër van het dorp, hier ben ik een paar jaar geleden nog met
mijn kleinzoon geweest”, werd vanaf de achterbank verteld.
Die middag kregen we alle tijd om met muziek en verhalen over Jezus te
vertellen. Zichtbaar onder de indruk luisterden de mannen naar Niam, die vertelde over hoe haar leven was veranderd,
nadat ze de Here Jezus had leren kennen. Ze vertelde over hoe groot de Here God is en hoe graag Hij wil dat we Hem
leren kennen. Tijdens dit gesprek realiseerde we ons dat beide mannen over hordes aan barrières moeten stappen om
bij Jezus te komen. Maar vertrouwend op de Heilige Geest gaan we die leesbril brengen.
Bidden voor een witte pick-up
In een ander dorp, Phapoe werden we ook hartelijk ontvangen. Na het ronddelen van de pakketten, belandden we bij
cassaveboeren. Tijdens het helpen met de cassaveoogst kwamen we met hen in gesprek. Aan het eind van de dag gingen we weg met de uitnodiging om snel weer terug te komen. De week erop haalden we een aantal gemeenteleden
op om samen deze mensen te bezoeken. Maar hoe heetten ze ook alweer? Waar woonden ze? Het enige dat wij van
één van de mensen wisten was dat ze een witte pick-up truck had. Zoals altijd baden we deze middag voor Gods leiding, deze keer heel concreet voor het vinden van de witte pick-up. Vijftien minuten later klonk er een volmondig Halleluja in de auto. Op het kruispunt bij de ingang van het dorp stond één auto; de witte pick-up. Phi Jong, de eigenares
van de auto, was net boodschappen aan het doen. Bij haar thuis aangekomen ont-

moetten we de overige mensen die bij de cassaveoogst waren geweest. De
middag sloten we af met zingen, bijbelverhalen en een heerlijke maaltijd.
De afgelopen weken zijn we verschillende keren terug geweest. Phi Yai is
één van de vrouwen die meer wil weten over de Here God. We zijn met
haar een chronologische Bijbelstudie begonnen. Ze wil heel graag God leren
kennen, maar is ook bang dat haar man in Bangkok dit niet zal accepteren.
Weer zo een barrière waar veel mensen tegen aan lopen. Gelukkig kan God barrières zo hoog als bergen verzetten.
Gemeente in Mancha
Zoals we al schreven, hebben de gemeenteleden onze afwezigheid goed doorstaan. Toch is het goed om weer terug te
zijn. Nu een aantal gemeenteleden zelfstandig taken heeft uitgevoerd, kunnen we hen verder trainen. De komende
tijd zullen we de gemeenteleden die de Bijbelstudies leiden trainen om meer de diepte in te
gaan. Dit is best een uitdaging voor nieuwe gelovigen, omdat ze simpelweg veel kennis missen. Gelukkig biedt de bijbelstudiemethode die we gebruiken uitkomst. Door goede vragen
te stellen, kunnen ook mensen met geringe Bijbelkennis een Bijbelstudie leiden. Dit is een
vaardigheid die we meer gaan oefenen.
Daarnaast hebben we afgesproken om de komende zondagen na de kerkdienst te oefenen
met evangelisatie of met andere woorden: het ‘geloofsgesprek’ aan te gaan. Hoe geef ik
antwoord op moeilijk vragen van buren? Als iemand naar God vraagt, wat vertel ik dan?
We zijn erg blij dat we deze stap kunnen maken. De focus is nu niet meer alleen op opbouw
van de christenen in de kerk, maar wordt verlegd naar buiten toe. Evangelisatie is niet de
taak van de zendeling alleen, maar komt hopelijk in het DNA van de hele gemeente.
Het is goed om hier weer aan het werk te zijn en in Thailand te leven. We danken God voor Zijn leiding en kracht. Dank
voor jullie meeleven en trouwe ondersteuning!
Hartelijke groet en Gods zegen,
Sijmen & Annelies,
Daniel, Benj en Marie

Bericht namens de ThuisFrontCommissie
Sinds januari 2015 worden Sijmen en Annelies naast de OMF ook namens de GZB uitgezonden. We zijn blij met deze
nieuwe samenwerking. Voortaan zullen de financiën via de GZB lopen. Mocht u Sijmen en Annelies in de toekomst
financieel willen ondersteunen, dan verzoeken we u het nieuwe rekeningnummer dat in de colofon vermeld staat te
gebruiken.
De jaarrekening van 2014 en de begroting voor 2015 zijn als bijlage toegevoegd.

