Beste mensen,
“Vandaag wordt in het dorpshuis desinfecterende handspray verstrekt door de kerk van Manchakhirie.”
Terwijl ik op m’n racefiets om 6 uur ’s ochtends door
een naburig dorp rijd, hoor ik de dorpsomroeper
door de dorpsluidsprekers omroepen dat die dag de
handspray wordt uitgedeeld. In de twee weken
daarvoor zijn we begonnen met het bestellen van de
ingrediënten voor de handspray. Want bij een
rondgang langs dorpshoofden van dorpen waar
kerkleden wonen, bleek dat er behoefte was aan
ontsmettingsspray voor de handen. Nadat alles
binnen was werd de kerk even omgetoverd tot
handspray productiegebouw. Om daarna de 500 liter handspray te verspreiden over meer dan 20 dorpen.
Dit is één van de manieren waarop we proberen
de kerken in de omgeving te helpen om betrokken
te zijn tijdens de Corona maatregelen en Lockdown. Daarnaast wordt er op kleine schaal
noodhulp opgezet voor mensen die zonder
inkomen en dus zonder voedsel komen te zitten.
’t Is niet makkelijk om zomaar andere manier te
vinden om betrokken te zijn in de
gemeenschappen om de kerken heen. Toch is het
bemoedigend om te zien hoe kerken en collega’s
hier steeds meer ideeën en mogelijkheden voor
vinden.
Naast praktische hulp schreven we in onze vorige nieuwsbrief over mp3-spelers die we uitdeelden. Een
aantal gemeenteleden vindt het fijn om christelijke radio-programma’s of preken te luisteren. Zo vertelde
een gemeentelid dat ze op één dag de hele prekenserie van Richteren had geluisterd! God geeft
mogelijkheden!
Het aantal Covid-19 gevallen in Thailand
blijft op dit moment laag, waardoor de
maatregelen langzaam afnemen. Heel
kleine kerken kunnen weer samenkomen.
De burgemeester van Manchakhirie geeft
nog geen toestemming voor de heropening
van de kerk. We hopen dat dit in de
komende weken zal veranderen. Want erg
digitaal zijn de gemeenteleden nog niet.
In de achterliggende weken zijn we betrokken geweest bij twee crematies. Opa Lie was al een tijd ziek. Een
maand geleden is hij overleden. In de laatste maanden van zijn leven heeft hij zich weer vastgeklampt aan
‘het oude vertrouwde’. Het is best lastig als mensen die eens de Here Jezus zo radicaal volgden er weer
voor kiezen om dat los te laten. We zijn met de gemeente bij de crematie
geweest, maar waren verder niet betrokken bij de ceremonie.

Een week hierna kregen we een telefoontje van
Peter, een Thaise voorganger in een naburig
district. Via via had een vrouw contact met hem
opgenomen. Haar Duitse man was overleden. Voor
zijn overlijden gaf hij aan geen boeddhistische
ceremonie te willen. Omdat niemand in het dorp
wist wat dan wel, werd gevraagd of we een
christelijke crematie konden regelen. In de dagen
daarop hebben we bijzondere ontmoetingen
gehad. We hebben twee keer de ceremonie tijdens
het condoleren en de ceremonie rond de crematie
geleid. Vaak stuit dit op weerstand in een dorp,
maar in dit dorp leefde de dorpshoofden en het
hele dorp mee. We zijn dankbaar voor de
mogelijkheden om het evangelie en de boodschap van hoop te kunnen delen. Bidden jullie mee voor de
gemeente in Nong Rua die zal proberen om
dit dorp weer te bezoeken?
In onze vorige nieuwsbrief schreven we over
ons mogelijke nieuwe huis. We hadden niet
veel vooruitgang verwacht in deze
maatregelentijd. Toch kregen we een paar
weken geleden een telefoontje dat we het
huis per 1 mei konden huren. In de
achterliggende twee weken is er veel aan het
huis opgeknapt en schoongemaakt. We zijn
blij dat dit gewoon kon. Afgelopen week
hebben we besloten om 25 mei te verhuizen. Dank voor jullie gebeden – we zijn heel blij met dit huis en
we danken God!
Dank voor jullie gebed! We bidden ook voor jullie!
Een hartelijke groet en Gods zegen,
Sijmen & Annelies
Daniel, Benj en Marie

