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 mei 2016

Beste Nieuwsbrieflezers,
Onze vorige nieuwsbrief begonnen we met de vraag of we nu iedereen in ons dorp, of eigenlijk in
het district waar we wonen (80.000 mensen) met het goede nieuws hebben bereikt. Dat is best een
kluif en zoals we al schreven, niet altijd eenvoudig te realiseren met andere taken in ons team.
Recent waren er twee voorvallen waardoor we weer in zagen dat het bereiken van ons district niet
direct door ons hoeft te gebeuren.
Geld heb ik niet
De eerste gebeurtenis was op een avond. Puen stond opeens op de veranda. Puen is een 11-jarig
meisje. Zij komt trouw naar de kerk. Puen vroeg of we werk voor haar zus hadden. Ik moest denken aan
het verhaal in Handelingen, waarin Petrus tegen een bedelaar zegt: ‘Geld heb ik niet, maar ik heb je wel
iets anders te bieden.’ En zo zei ik dat tegen Puen: ‘Werk heb ik niet, maar zoals je weet, kunnen we wel
bidden.’ Puen sprong op en haalde haar zus, die op de hoek van de straat wachtte. En zo zaten we met
elkaar op de veranda. De zus van Puen maakte duidelijk dat ze al aardig wist wie God is: ‘Dat had Puen
ook al weleens verteld.’ We baden met elkaar voor werk en dat de zus van Puen zou zien dat God naar
haar omziet. De zondag erna vertelde Puen dat haar zus werk had én dat ze het met elkaar als antwoord
op gebed van God zagen. We dankten God!
Tham Boen
Een andere gebeurtenis is van een heel andere orde. Onze buurvrouw gaf een feest. Een Feest met een
hoofdletter. Al weken was ze aan het voorbereiden. De tuin werd helemaal aan kant gemaakt. Of eerlijk
gezegd ‘van kant’ gemaakt, want al het groen ging eruit, om zitplaatsen te creeëren. De tijd was namelijk
daar om een ‘Tham Boen Feest’ te geven. Een gelegenheid om de overledenen te eren. In dit geval de
man van onze buurvrouw en daarbij nog 4 andere overleden familieleden. Van deze gelegenheid werd
ook gebruik gemaakt door de zoon. Hij zou zich laten installeren als monnik, om zo zijn moeder te
bedanken voor de opvoeding en haar karma (de balans van goede en slechte daden) in goede zin op te
bouwen. Het werd een grootst feest van anderhalve dag. Wij werden voor elke maaltijd uitgenodigd en
zagen zo een groot aantal mensen uit ons district; wijkbewoners, familieleden, kennissen. Deze
buurvrouw kent heel veel mensen.

Door deze gebeurtenissen zagen we door het optrekken met één iemand, zoals Puen, veel meer
mensen bereiken dan we denken. Wij ontmoeten Puen, maar Puen vertelt, ook al is ze nog zo jong, haar
familie over God. En zo waait Gods Geest door mensen heen. Zie www.oversea.nl voor het verhaal van
de buurvrouw van Puen.

een gezamenlijke dienst in Manchakhirie en de
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Zuster Niam is één van de vijf gemeenteleden
uit 2 dorpen 14 kilometer verderop. We hebben
op dit moment de gedachte om van deze groep
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Thaise kerken (of Isaanse kerken) de handen
inéén te slaan (door gebed & werken) om meer

Gezin
Na een lange zomervakantie zijn Daniel en
Benj weer met plezier naar de Thaise school

Isaners te bereiken met het evangelie. We
hebben samen met de Thaise enthousiaste
kartrekker

gegaan.
De vakantie bestond nog deels uit Nederlands
onderwijs, maar we hebben genoten van een
vakantie aan zee met de ouders van Sijmen.
Daarnaast valt in deze vakantie het 3-daagse
Thaise nieuwjaar. Drie dagen waterfestijn, drie
dagen nat. Wat niet verkeerd was in een lange
hitte periode, die we meemaken. Daniel vinden
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bij aan. Bidden jullie mee dat de initiatieven
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en de onbereikte gebieden?
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Smit-Vreman,

033-

2020042 of stadhoudersweg138d@zonnet.nl.

Met een hartelijke groet en bedankt voor al uw
steun en support tot hiertoe!
Namens de TFC,
Hilly Smit-Vreman

