Beste Nieuwsbrieflezer,
Nog niet zo lang geleden zat (vooral het vrouw)volk op woensdag,- en donderdagavond gekluisterd aan de buis. De Thaise kijker werd deze avonden meegenomen
in een liefdesgeschiedenis uit het verleden. De prachtige Thaise klederdracht, beleefde omgangsvormen, maar ook de kijk op de onzichtbare (geesten)wereld komen aan de orde. Kijkend naar wat afleveringen zag ik zowel de schoonheid van de
Thaise cultuur, maar ook de andere kijk op de geestelijke wereld.
Deze serie heeft over heel Thailand impact. Zo is het nu weer in de mode om klederdracht te dragen. Ook in de kerk op zondag gaan de vrouwen weer regelmatig
gekleed in mooie rokken en blousen. Indrukwekkend hoe zo’n serie impact kan
maken….en ja…dan denken wij ook wel…wanneer gaat het goede nieuws van de
Here Jezus zo een impact maken op Thailand!
In beweging
Op dit moment is er in het midden van Thailand een kleine beweging begonnen.
Veel mensen komen daar tot geloof in de Here Jezus. We danken God voor de beweging die Hij in gang heeft gezet.
We houden onze ogen open om te zien of wij iets van deze beweging kunnen leren. Begin juli is er in Isaan een training
voor christenen die graag nieuwe groepen willen starten.
Binnen ons team zendelingen en de 3 gemeenten, die inmiddels zonder zendeling zijn, is overal wel een handjevol
christenen die graag evangeliseren en graag nieuwe groepen zien ontstaan. Het zijn nog kleine groepen, waarbij we de
hoop zien op meer mensen die Gods liefde leren kennen. We bidden dat deze training, samen met gebed, verder bijdraagt aan het verspreiden van Gods koninkrijk.
In Manchakhirie gaan de gemeenteleden weer regelmatiger op pad.
Veel gemeenteleden waren betrokken bij de suikerrietoogst – op
die plekken waren ze christen en getuige van hun levende God. Nu
is er weer meer tijd om op andere plekken over de Here Jezus te
vertellen. Op zondag na de dienst worden de te bezoeken plekken
besproken. Op dinsdag en donderdag zijn er nu vaste bijbelstudiegroepen in 2 verschillende dorpen. Eén dorp is het dorp waar zuster
Djoem en broeder Pon wonen. Inmiddels is opa Lie ook gedoopt en
heeft zich bij deze groep aangesloten. Hij is vol van de Here Jezus en
vertelt zijn buren en familieleden over de Here Jezus. Voor de bijbelstudie op donderdag gaat er dan ook meestal een groepje gemeenteleden op bezoek bij geïnteresseerden, die opa Lie die week heeft ontmoet.
Zo waren we een poosje terug bij vader Oe en zijn vrouw. Zij hebben al op verschillende momenten in hun leven over
de Here Jezus gehoord. Ook al een aantal jaar geleden toen broeder Pon en Sijmen langs kwamen. Nu willen vader Oe
en zijn vrouw er meer over weten. Bidden jullie mee dat Gods liefde en genade hun harten aanraakt?

Opa Lie raakte geïnteresseerd in de Here Jezus, nadat zijn gebed om vermindering van pijn in zijn benen was verhoord. Hij ervaarde een levende
God, die bij zijn leven betrokken wilde zijn. Opa Lie leert de Here God
steeds beter kennen en ziet ook dat God niet altijd gebeden verhoord –
máár nog steeds God is! We merken dat dit in het vertellen van het goede nieuws belangrijk is. Vaak gaat broeder Pon ook mee met evangeliseren. Hij zit in een rolstoel vanwege een verlamming. Als opa Lie zijn getuigenis vertelt, komt het vaak voor dat mensen vragen, waarom broeder Pon dan nog in een rolstoel zit. Een mooie gelegenheid om over
Gods liefde voor iederéén te delen – over Gods acceptatie te midden
van pijn, tranen en ziekte. In het wereldbeeld waarbij goede daden worden beloond, is dit een belangrijke boodschap.
Team
Naast het gemeentewerk, bezoeken we regelmatig teamleden. De afgelopen maanden is een Australische familie in
Isaan komen wonen. Zij wonen in de buurt van een Nederlandse familie en helpen elkaar bij het werk. Verder zijn Sabine Baier uit Oostenrijk en de familie Gilbert uit Amerika ook bijna klaar met hun eerste fase van de taalstudie. Sabine
gaat het studententeam in de stad Mahasarakham versterken en de familie Gilbert gaat in de provincie Kalasin werken. Beiden komen in een gebied waar ook al andere teamleden wonen en zo is samenwerking daar mogelijk. Het is
mooi om te zien hoe God steeds weer nieuwe mensen blijft roepen. Tegelijkertijd zijn we dankbaar voor de teamleden
die trouw op hun plek werken – sommigen in éénzelfde situatie als wij met een bijna zelfstandige gemeente; anderen
nog volop aan het evangeliseren om mensen over de Here Jezus te vertellen en groepen te starten.

Ons gezin is voorlopig ook weer een nieuwe fase ingegaan. Marie heeft haar eerste dagen op de Thaise school doorgebracht, nu de Thaise zomervakantie voorbij is. Ze gaat er met plezier heen en een aantal meisjes uit de buurt ontmoet
ze daar ook – een vertrouwde omgeving zo voor haar. Meester Leander is nog bij ons tot eind juni, dus tot die tijd zijn
alle kinderen op school overdag. Vanaf juli dan weer een andere fase, als de jongens de periode overbruggen tot het
nieuwe schooljaar, eind augustus. Een mooie invulling van die tijd is een jongerenreis van de GZB, die ons twee weken
komt versterken. 15 Jongeren komen ons helpen en het zendingswerk ervaren, om dat vervolgens in hun gemeenten
weer terug te brengen en aan te moedigen tot samenwerking.
Dit was weer een kleine greep uit ons leven. We zijn dankbaar voor jullie ondersteuning en meeleven! Rond de verjaardag van Benj in april kwam er veel post – hij is er blij mee – bedankt! En stuur gerust een berichtje over jullie wel
en wee! We danken en bidden graag mee!
Hartelijke groet en Gods zegen,
Sijmen en Annelies
en een high five van Daniel, Benj en Marie

