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Langzaam verdwijnen de kerstliedjes uit ons hoofd. Al herinnert Marie ons er nog weleens aan door haar favoriete
Thaise nummer te zingen: ‘Kerstmis is de tijd van de liefde’. Het was weer mooi om met de gemeente in Manchakhirie
tijdens de kerstdagen Gods liefde te vieren. Voorheen werden rond de kerstdagen vooral veel aandacht besteed aan
het vertellen van het goede nieuws aan nog niet gelovigen. Tegenwoordig is er in de meeste kerken ook een dienst,
waarbij voornamelijk gelovigen zijn. Een mooie gelegenheid om met elkaar de geboorte van de Here Jezus te vieren,
Hem te aanbidden en om daar vervolgens anderen over te vertellen.
Dit jaar vierden we in Manchakhirie het kerstfeest samen met de gemeente in Nong Rua.
In beide kerken zijn twee jonge meiden en zij wilden gedoopt worden. Zo werd deze zondag een hele feestelijke dienst. Uit Manchakhirie werd Puen gedoopt. We kennen Puen
nu al zo’n 7 jaar en het is prachtig om haar geloof te zien groeien. Ze probeert te leven
zoals God dat wil, wil Hem dienen in haar leven en heeft ook een verlangen om anderen
daarover te vertellen. We zijn dankbaar voor de gemeente die om haar heen staat. Bidden jullie mee dat Puen dichtbij God leeft en onderscheidt wat van God is en wat niet?
Na deze mooie kerst-doopdienst begonnen de kerstvieringen bij de kerk en gemeenteleden thuis. De gemeenteleden twijfelden of het kerstfeest voor de buurt bij de kerk
wel gewaardeerd werd. Bij navraag bleek dat de buurtbewoners erop rekenden, dus zetten we met elkaar de schouders eronder. De Isaners zijn
wel in voor een feestje! En zo stelden de buurtbewoners voor om het feest niet in de
kerk, maar op de straat te houden, haalde de buurman een podiumonderdeel (lees:
bamboebed vanonder een veranda) tevoorschijn en hielpen 2 buurvrouwen met het
oliebollenbakken. Op dit moment komen de gemeenteleden voornamelijk uit dorpen
om het dorp Manchakhirie heen. Tijdens dit kerstfeest was ook de nieuw gelovige opa
Lie aanwezig. Hij komt uit het dorp waar zuster Djoem en broeder Pon wonen. De afgelopen maanden heeft Hij God in zijn leven aan het werk gezien en wil hij de Here Jezus
volgen. Sijmen had een praatje met hem over het kerstfeest op de straat en vroeg hoe
hij zijn nieuw geloof ervaarde. Opa Lie antwoordde dat het is alsof hij opnieuw geboren is, een nieuw hart heeft!
Vijf jaar geleden hebben Sijmen en broeder Pon deze man al eens ontmoet. Toen het gesprek op het christelijk geloof
kwam, wilde opa Lie er niets van weten. Hij kwam dagelijks in de tempel en was daar betrokken bij de verschillende
rituelen. Daarnaast werd hij door dorpsgenoten geconsulteerd voor toekomstvoorspellingen. Broeder Pon woont in
hetzelfde dorp als Opa Lie en kwam hem zo nog regelmatig tegen. Een aantal maanden geleden werd opa Lie ziek. Hij
herinnerde zich de God van één van zijn nichtjes – dit is zuster Djoem! Opa Lie bad tot de Here Jezus er voelde zich beter worden. Tegelijkertijd zag hij de vreugde in het leven van broeder Pon, ondanks dat hij in een rolstoel zit. Op Lie
begon broeder Pon dagelijks op te zoeken en over de Here Jezus te vragen en te leren. De Here God leert hem steeds
meer en opa Lie staat daar open voor. Tijdens zijn dagelijkse rondgang langs de tempel vertelt hij nu over de Bijbelverhalen die hij ’s ochtends leest. We zijn God dankbaar voor de groei die we in de gemeente zien.

Ook tijdens de kerstvieringen merkten we dat er best veel individuele mensen geïnteresseerd zijn. Toch is er nog vaak terughoudendheid vanuit familie. Hierdoor is er vaak geen
ruimte om meer te leren of naar de kerk te komen. Ons gebed is dat er openheid komt om
over de Here God te horen.
Tijdens de kerstdagen zijn ook onze collega’s in het Isaanteam veelvuldig bezig geweest met
de verspreiding van het goede nieuws. We vinden het altijd leuk om te horen hoe collega’s
dat doen. Zo, heeft één kerk al een paar jaar de gewoonte om met een verjaardagstaart(je)
langs de gemeenteleden te gaan – dit wordt soms groots aangepakt, waarbij ook buren
worden uitgenodigd. Een ander stel had dit jaar de mogelijkheid om op de lokale toeristenmarkt een kraampje te hebben. Daarnaast is er op veel scholen de mogelijkheid om een
invulling te geven aan kerst. Veel collega’s waren rond kerst op één of meerdere scholen te
vinden om in een uur met liederen, sketches, spelletjes en het kerstverhaal iets mee te geven van kerst. Op dit moment wordt op al deze plekken gekeken of er mensen zijn die meer
willen weten over de Here Jezus. Afgelopen week waren we op bezoek bij onze Zwitserse collega’s – zij zien nog weinig vrucht in hun district, maar waren nu uitgenodigd om terug te komen in een dorp om meer te vertellen!
In onze vorige nieuwsbrief schreven we over de uitbreiding van het Isaanteam. We zijn God dankbaar dat begin februari een Australisch gezin zich gaat vestigen in een nieuw district, NaChuak. Hier is al enige christelijke aanwezigheid,
maar nog geen kerk. We zien uit naar Gods verdere werk in NaChuak. Dit district ligt in de provincie Mahasarakham. In
dit district woont het Nederlandse gezin Koning én is één zelfstandige kerk binnen ons team. We bidden dat deze
mensen op deze drie plekken elkaar gaan versterken en bemoedigen in het eren van God en verspreiden van het goede nieuws.

Een onderdeel van het vertellen van het goede nieuws, is ook uitdelen van Gods goedheid. Zo worden op verschillende plekken kinderen financieel geholpen om te leren op de middelbare school. De financiën gaan via de plaatselijke
kerk, waarbij een mentor aan de jongere wordt gekoppeld. We hopen dit de komende jaren verder uit te bouwen en
meer kinderen de mogelijkheid te geven om verder te leren. Puen uit de gemeente in Manchakhirie heeft zo de mogelijkheid om in ieder geval haar middelbare school af te maken. Zuster Djoem begeleidt haar hierbij.
Ook was het de afgelopen maand, nu het winterseizoen in Thailand is, flink koud.
Met 14 graden in een houten huis zonder verwarming, is een dikke deken en een
winterjas geen overbodige luxe. Via een christelijke stichting die samenwerkt met
een kerk in Singapore waren jassen beschikbaar gesteld. Gemeenteleden hebben
in hun dorpen jassen uitgedeeld voor degene die dat nodig hadden.
Alhoewel het koude seizoen dus regelmatig flink koud is, halen de mannen in ons
gezin daar ook wel weer de voordelen uit. Daniel en Benj zijn om half 7 ’s morgens
buiten te vinden op zoek naar hout voor een vuurtje waar we dan om heen ontbijten. Daarna gaan de jongens met plezier naar school bij meester Leander. Marie
vermaakt zich in en om het huis, met en zonder vriendinnetjes. De kinderen ontwikkelen zich goed en zitten op dit moment lekker in hun vel: dankbaar voor! We
hebben op dit moment bezoek van de ouders van Sijmen en we genieten van hun
aanwezigheid en gezelligheid!
We hebben begrepen van onze TFC dat het jaar 2017 zonder financieel gat is afgesloten. Iedereen bedankt die hiervoor heeft gebeden en gegeven! We zijn God dankbaar hoe Hij de christelijke gemeente laat samenwerken! Dank voor
alle bemoedigingen, (kerst)kaartjes en gebeden in het jaar 2017! We zien uit naar Gods werk in 2018!
Een hartelijke groet en Gods zegen!
Sijmen en Annelies
Daniel, Benj en Marie

