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Beste Nieuwsbrieflezer,
Een hartelijke groet uit Thailand! We informeren jullie graag weer over Gods werk in Isaan. Dank voor jullie
ondersteuning hierbij, in wat voor vorm dan ook!
Binnen het kerkplantingswerk en ons eigen leven komt het woordje ‘groei’ regelmatig terug.
Binnen de kerk in Manchakhirie zijn we dankbaar dat gemeenteleden weer naar elkaar toe zijn gegroeid.
We zien ook groei in persoonlijke levens. Eén van de gemeenteleden heeft jarenlang haar natuurlijke gave
van dienen ingezet in de kerk. Zij zorgde voor het eten na de kerkdienst en hielp mee met de afwas.
Daarnaast observeerde ze veel en met Gods Geest ontwikkelt ze nu het leiden van het zanggedeelte tijdens
de kerkdienst. Verder heeft ze afgelopen maand voor het eerst haar getuigenis gegeven voor een grotere
groep onbekende mensen. We danken God voor deze groei!

Zuster Khiaw geeft voor het eerst haar getuigenis voor een grote groep mensen

Binnen de kerken in ons team is ook groei te zien. Zo zijn er regelmatig doopdiensten. Eind oktober hadden
we ons jaarlijkse kerkkamp met de verschillende kerken uit ons team. Ook dit jaar waren daar weer nieuwe
gelovigen bij. We danken God voor de uitbreiding van Zijn koninkrijk, ook al zien we dat nog op kleine schaal
in Isaan.

Groepsfoto kerkkamp

Sijmen had de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de provincie Petchabun. In deze provincie
komen sinds een paar jaar veel mensen tot geloof en starten er veel kerken. Tijdens dit bezoek kon Sijmen,
samen met een collega, de manier van evangeliseren van dichtbij bekijken en van leren. Daarnaast was er
een indrukwekkende doopdienst van ruim 600 nieuw gelovigen. Heel bijzonder om mee te maken.
We hebben in Isaan al een aantal trainingen gevolgd, gefaciliteerd door de leiders van deze beweging. Het
zijn inspirerende trainingen voor de Isaanse gelovigen (en ook voor zendelingen
). Samen met Gods
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Geest, jullie gebed en het vertellen van het goede nieuws, hopen we ook in Isaan een grotere groei van
gelovigen te zien!
De komende maanden zullen
gemeenteleden in Manchakhirie
samen met onze collega Wilke den
Hertog, en de gelovigen op zijn plek,
verder evangelisatie-acties opzetten
op deze manier van werken. We
bidden dat Gods Geest harten
voorbereidt en opent voor Zijn
liefde.
Voorbereidingen voor evangelisatie-activiteit

We zien ook groei binnen het
leiderschap van de verschillende kerken. Een paar keer per jaar komen de leiders bij elkaar en steeds meer
wordt opgepakt door Isaanse ouderlingen. Begin september kwamen de leiders bij elkaar voor bemoediging
en het organiseren van het jaarlijkse kerkkamp.
We zijn dankbaar voor onze kinderen die genieten van het leven. Ze blijven groeien in lengte en hun eigen
persoonlijkheid. Ze gaan met plezier naar (de thuis)school, volgen online Engelse les voor een mogelijke
vervolgstap naar internationaal onderwijs en spelen met veel plezier met een groeiende groep Thaise
vriendjes. Op donderdag komen 2 Nederlandse gezinnen voor een gezamenlijke lesdag, waar ze ook altijd
naar uitkijken.
Wijzelf zien groeiende mogelijkheden qua werk
en daarbij is het de kunst om op te pakken wat
haalbaar is. Vanwege verschillende redenen,
maar vooral om onze gaven meer tot groei te
laten komen, hebben we in overleg met
leiderschap binnen OMF, besloten om onze rol
als teamleiders neer te leggen. De
administratieve
en
organisatorische
verantwoordelijkheden hadden een negatieve
Trots op een gevangen rattenslang
impact op ons welzijn. Eerlijk gezegd is dit voor
ons geen kleine beslissing geweest en hebben we
een roerige twee weken achter de rug. Toch geloven we dat dit uiteindelijk zal helpen om ook op de langere
termijn ons werk in Thailand goed te blijven doen. Bidden jullie mee voor een goede overgang verder in het
evangelisatie & kerkplantingswerk en ook voor het team en een nieuwe leider die het werk in Isaan zal
overzien?
Een hartelijke groet van ons allemaal!
Gods zegen op de plek waar jullie zijn.
Sijmen en Annelies
high 5 van Daniel, Benj en Marie

