Beste Nieuwsbrieflezer,
Hoog tijd voor wat nieuws van onze kant. We kijken terug op een tijd waarin de activiteiten elkaar opvolgde: bezoek, trainingen en extra gemotiveerde gemeenteleden, die het evangelie delen. Hierbij een kleine
greep uit ons leven.
In juli hebben wij kunnen genieten van de vakantieperiode in Nederland. We werden vergezeld door 15 jongeren die met een GZB-reis bij ons zijn geweest. Samen hebben we genoten van de natuur in Thailand, maar
ook de handen uit de mouwen gestoken op een middelbare school, bij het storten van
een invalidenopgang voor de kerk en op verschillende plekken gemeenteleden geholpen het evangelie te delen. We
hebben al veel groepen op bezoek gehad, nog maar weinig
uit Nederland. Dit was een mooie ervaring en ontmoeting.
Trainingen
Verder hebben deze maanden voornamelijk in teken gestaan
van training. In samenwerking met zendelingen van verschillende organisaties zijn we betrokken bij de organisatie van
een serie trainingen. Dit keer zijn wij niet degene die de training geven, maar een Thaise familie uit een naburige regio.
Deze familie en een aantal christenen uit hun netwerk heeft ons met nog zo’n 80 broeders en zusters getraind in evangelisatie. De passie waarmee zij dit deden was erg aanstekelijk, maar ook de gestructureerde,
eenvoudige manier van werken heeft geresulteerd in veel extra evangelisatie-activiteiten in onze kerk en andere kerken binnen ons netwerk. Verschillende mensen zijn tot geloof gekomen en we proberen de gemeenteleden te begeleiden in het starten van nieuwe groepen in verschillende dorpen. Dit is heel intensief en vereist veel doorzettingsvermogen. Wij hebben ons altijd bezwaard gevoeld om veel van de gemeenteleden te
‘eisen’, maar nu een Thaise familie die zelf hard werkt (kerkwerk naast eigen bedrijf) het voorbeeld geeft én
Achtergrond:
in een provincie ten oosten van Isaan heeft een Thaise voorgangersfamilie het roer 2 jaar geleden omgegooid. Hoewel de voorganger verschillende kerken heeft opgebouwd, realiseerden zij zich dat hun werk voornamelijk gericht was op de opbouw van een
aantal grote kerken. Na het overlijden van de koning in Thailand in 2016 werden grote vieringen voor een bepaalde tijd verboden.
Kerst dat jaar kan niet groots aangepakt worden, dus besloot de voorganger kleinere vieringen/ evangelisatieacties te organiseren
rond de kerken die hij was gestart. De effectiviteit van deze kleine vieringen, de betrokkenheid van de lokale christenen en de interesse van de mensen in de dorpen gaven deze voorgangen met zijn vrouw en kinderen een nieuwe visie. Voortaan wilden ze
zich richten op het starten van veel lokale (kleinere) groepen bij mensen thuis. Dit heeft geresulteerd in een explosieve groei van
huisgemeenten in een relatief kleine gebied. (iets minder dan 300 nieuwe groepen in 2 jaar tijd) Een heel aantal zaken heeft hier
aan bijgedragen. Deze familie is begaafd, werkt heel hard, en heeft de middelen en het netwerk om iets groots op te zetten. Maar
naast deze kenmerken is het ook heel opmerkelijk om te zien hoe zij mensen trainen en het werk overdragen.

Gods zegen ziet, is er geloof en de bereidheid om hard te werken en een aantal zaken op te offeren.
Omdat de zogenaamde ‘follow-up’ moeilijker is dan evangelisatie zelf, was er voor 17 september een
‘follow-up’ training gepland. Dezelfde deelnemers en trainers kwamen weer bij elkaar, om afgelopen 2
maanden te evalueren, problemen te bespreken en te worden toegerust om nieuwe christenen bij elkaar
te brengen en nieuwe huiskerken te vormen.
Mede door deze training zullen we één van de bijbelstudiegroepen in Manchakhirie (in het dorp van zuster
Djoem, broeder Pon, vader Oe en Opa Lie) in de komende tijd toerusten om als kerk te functioneren.
Na de eerste training en het toepassen van het geleerde hebben we mogelijkheden gekregen om anderen
te trainen. Zo zijn we met een aantal gemeenteleden naar een aangrenzende provincie geweest om gemeenteleden te trainen die niet bij de training waren. ’t Is erg bemoedigend om te zien dat gemeenteleden uit de kerk in Manchakhirie nu leren om anderen toe te rusten. Terugkijkend op de afgelopen tijd hebben ze een grote groeispurt in geloof doorgemaakt.

Naast de trainingen in Isaan, konden we in augustus een training faciliteren waar nieuwe zendelingen worden getraind in ‘kerkplanting’. Ook dit gaf de mogelijkheid collega’s toe te rusten en te motiveren.
Vader Wijsheid
In de taxi, van het vliegveld in Bangkok, naar het OMF-verblijf sprak ik met vader
Wijsheid. Nadat ik zijn vraag: “wat doe je hier in Thailand?” had beantwoord, wilde hij hier gelijk meer over weten. Hij ging zonder aarzelen in op de uitnodiging
om verder te praten in het gastenverblijf van OMF. Afgelopen weken heb ik hem
verschillende keren ontmoet of telefonisch gesproken. We hebben Bijbelstudie
gedaan en het lijkt erop dat hij Jezus wil volgen. Hij werkt 7 dagen per week, heeft
grote schulden en maakt zich daar erg druk om. Toch zei hij te willen leren om op
Jezus te vertrouwen. Hij heeft z’n vrouw en kinderen in Isaan al gezegd Jezus te
willen volgen. Hij heeft z’n auto leeg geruimd en alle religieuze beeldjes en amuletten verwijderd zonder dat we het hier over hebben gehad.
Hij wil ook graag dat we zijn familie in Isaan over Jezus vertellen. We hopen op
een mogelijkheid in de komende maanden om met hem naar de provincie Yasothon te gaan en zijn familie daar te ontmoeten.
Dit is zo een moment: Je zit er bij en kijkt ernaar hoe God zichzelf laat zien aan deze man. Bidden jullie mee dat we een goede manier vinden om vader wijsheid op te bouwen en te helpen
te groeien in geloof en gemeenschap met andere gelovigen?
Naast het werk genieten we van het opgroeien van onze kinderen. We zijn blij dat juf Pauline is aangekomen en het onderwijs van Daniel en Benj voorlopig voor haar rekening neemt! Als het even kan gaan we
aan het eind van de middag met Daniel en Benj naar het voetbalveld. Marie blijft meestal thuis om met
vriendjes te spelen.
Tot zover weer nieuws uit Thailand! Dank voor jullie ondersteuning op wat voor manier dan ook!
We hopen dat het met een ieder van jullie goed gaat. Hartelijke groet en Gods zegen,
Sijmen en Annelies
en een high five van Daniel, Benj en Marie

