Dit is de nieuwsbrief van Sijmen, Annelies, Daniel, Benj en Marie den Hartog. Hier
lees je de laatste nieuwtjes over ons werk en leven in Isaan, Thailand.

Kun je deze email niet goed bekijken
Open 'm in je browser.

Nieuwsbrief maart 2019
Beste Nieuwsbrieflezer,
Vanaf 18 maart zijn we weer voor 3 maanden in Nederland. We kijken weer uit naar
ontmoetingen!

We zullen op verschillende plekken over het werk vertellen, waar jullie deelgenoot van zijn.
Hierbij een aantal mogelijkheden om te horen en te beleven hoe we God aan het werk zien
in Isaan:

Vrijdag 5 april Presentatie werk Isaan
Inloop vanaf 19.30, Start 20.00 uur
Locatie: Rehobothschool (van der Doeslaan 10) Maasdam.

Zaterdag 6 april Afsluiting winterwerk
Tijd: 15.00 uur – 20.30 (presentatie in de middag)
Locatie: Hervormd Centrum (Westvoorstraat 18) Dinteloord

Zondag 7 april Presentatie werk Isaan na kerkdienst
Start kerkdienst: 11.00 uur
Locatie: Rehobothkerk (de Landerijen 1) Krimpen aan den IJssel
Woensdag 10 april Zendingsavond
Start: 20.00 uur

Locatie: Dorpskerk (Kerkplein 13) Hendrik-Ido-Ambacht

Vrijdag 12 april Zendingsavond
Start presentatie: 19.00 uur
Locatie: Beréa (zalengebouw van de kerk, Schoolstraat 18) Oud-Alblas

Zaterdag 13 april OMF Mission Event
10.00 tot 16.00 uur op camping Beloofde Land (Bosweg 17) Voorthuizen
meer info: www.omf.org/nederland

Zondag 14 april bijdrage aan zendingsdienst
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Hervormde Gemeente (Kerstraat 1) Bergschenhoek

Zondag 21 april (tijdens de dienst)
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Pelgrimvaderskerk (Albrechtskolk 20) Rotterdam

Zondag 19 mei Presentatie na kerkdienst
Start kerkdienst: 10.00uur
Locatie: Grote Kerk (Kerkbrink 1) Hilversum

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie óf om een afspraak te maken via
email of vanaf 18 maart met de volgende telefoonnummers: 06-83416815 (Sijmen) en 0683323734 (Annelies).
We verblijven deze 3 maanden weer in Hazerswoude, waar ook de kinderen naar school
gaan. We zien weer uit naar dit plekje! Op de zondagen dat we niet elders over ons werk
vertellen, zien we uit om weer onderdeel te zijn van onze thuisgemeente in Delfshaven!

Ondertussen in Isaan
Tijdens ons verlof zullen we meer vertellen over het werk, maar hierbij een aantal
dankpunten, sinds onze vorige nieuwsbrief.
Sinds begin februari is Puen weer in contact met gemeenteleden en met de kerk in
Manchakhirie. We waren een beetje voorzichtig en tegelijkertijd zeer dankbaar! Dank voor
de vele gebeden die jullie hiervoor hebben gebeden! God verhoord en houdt Zijn kinderen
vast!

Nu ook de suikerrietoogst ten einde loopt, kunnen de gemeenteleden in Manchakhirie
weer op volle kracht bezoekwerk doen. We danken God dat Hij gemeenteleden aanspoort
en aanmoedigt om Zijn liefde, goede daden en verlossing te vertellen aan wie maar horen
wil. In het dorp van moeder Lai en vader Boentam, die we al eerder in nieuwsbrieven
noemden, is het verlangen om een huiskerk te starten.

Eind februari hebben we een trainings- en retraiteweek gehouden met onze teamleden en
zendelingen van andere organisaties. Het is mooi om te zien en te horen hoe op
verschillende plekken in Isaan Gods woord en daad wordt verkondigd. Wij zijn betrokken bij
een klein deel daarvan, maar met Gods kracht en steeds meer zendelingen en lokale
gelovigen gebeurt er zoveel meer! De training om kerken te starten die zich
vermenigvuldigen, werd goed ontvangen. Onze collega’s zijn weer met enthousiasme terug
op hun verschillende locaties met hernieuwde focus. We zouden daarbij graag direct
betrokken zijn, maar zien er daardoor ook weer naar uit om daar vanaf juli weer mee aan de
slag te gaan en de komende 3 maanden biddend!
Voordat we naar Nederland vertrekken, ronden we hier ons werk af en vieren we een weekje
voorjaarsvakantie voor een goede overgang naar Nederland. We nemen ook afscheid van
juf Pauline, van wie de jongens fijne lesdagen hebben gehad en wij veel hulp en gezelligheid.
Voor nu een hartelijke groet en Gods zegen!
Tot ziens!
Sijmen en Annelies
Daniel, Benj & Marie
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