Nieuwsbrief

In het grootste deel van Azië is het
Evangelie van Jezus Christus totaal
onbekend. Niemand heeft er ooit
van de liefde van God gehoord!
Toch is er wel iets in beweging.
Veel mensen staan open voor het
Evangelie van die liefhebbende
God. Op verschillende plaatsen
ontstaan zelfs kleine gemeenten en
de jonggelovigen delen vol vreugde
hun geloof met familie, vrienden
en buren. Maar er zijn nog heel veel
onbereikte mensen. Voor hen willen
we verder trekken, nieuwe grenzen
overgaan…
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Onze werkers in Thailand
Reinout en Arenda van Heiningen zijn in
2009 vanuit Middelharnis uitgezonden
als gemeentestichters in Isaan. Inmiddels
zijn daar taken op inancieel en administratief gebied voor heel OMF Thailand
bijgekomen en is het gezin naar Bangkok
verhuisd.
Sijmen en Annelies den Hartog zijn in
oktober 2009 als gemeentestichters uitgezonden vanuit Rotterdam en wonen met
hun kinderen in Manchakhirie.
Thomas en Cobi Roest volgen de bijbelschool in Engeland als voorbereiding op
een uitzending naar Thailand. In september 2018 start hun opleidingstraject bij
de GZB waarna zij DV begin 2019 worden
uitgezonden.

Onze werkers in ZuidoostAzië
Mirjam is in 2014 uitgezonden woont en
werkt in een stad in een gebied waar een
van de minderheidsgroepen van het land
woont. Zij besteedt tijd aan taalstudie om
haar werk onder deze bevolkingsgroep te
kunnen oppakken, maar rust ook de lokale
kerk toe om het Evangelie uit te dragen.
Jaap en Marieke werden in 2002 uitgezonden. Jaap werkte als gezondheidswerker
onder een speciieke bevolkingsgroep en
bouwde daarmee veel ervaring op. Hij zet
deze ervaring in bij het coachen van alle
zendingswerkers in een nieuw gebied,
waar het gezin vanaf het voorjaar van
2016 woont.

Jaap en Marieke
‘Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon
optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan
voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond niemand.’ Ezechiël 22:30
Ezechiël is best een moeilijk boek. Soms moet je je echt
door de hoofdstukken heen worstelen. Maar wat is het
toch de moeite waard. Want te midden van al het oordeel dat het volk over zichzelf
heeft heen geroepen, zie je Gods genade weer doorschijnen. Of zie je een tekst zoals
hierboven die je weer aanspoort om te bidden voor Nederland en voor Zuidoost-Azië.
Laten we deze tekst ter harte nemen en onophoudelijk Gods aangezicht zoeken voor
de landen waarin we wonen.

Veiligheid/controle
Zoals jullie vanuit het Nederlandse nieuws misschien ook wel hebben meegekregen,
worden de maatregelen in ons land steeds verder aangescherpt. Elke dag worden
er nieuwe camera’s opgehangen en horen we via de lokale media dat er toegewerkt
wordt naar een puntensysteem voor elke burger en buitenlander. Iedereen krijgt
plus- en minpunten toegewezen voor zijn/haar kredietachtergrond, het nakomen
van contracten, maar ook voor gedrag en vriendschappen. In 2020 gaat dit systeem
oficieel in werking, maar overal in het land wordt er al mee geëxperimenteerd. Dit
heeft grote gevolgen. Doordat alles - camera’s met gezichtsherkenning en computernetwerken - met elkaar verbonden is, is het ook steeds moeilijker om activiteiten te
ondernemen die ‘illegaal’ zijn, bijvoorbeeld het samenkomen met lokale broeders en
zusters buiten de staatskerk. Wij willen op de bres staan voor dit volk. Doet u op uw
knieën mee?

Mirjam
Er is veel wat me op het ogenblik bezighoudt: de
huidige veranderende situatie in het land geeft druk,
de discipelschapstraining maakt me blij, het klimaat
is vermoeiend, het bezoek aan Jade geeft hoop, Willy’s
stage was bemoedigend, het starten van een business
is enorm spannend en de trip naar Vrede District zet
me aan het denken hoe ik het Evangelie nog duidelijker
kan communiceren met de BY bevolking.
In mei ontmoette ik samen met Willy Jade en haar twee
zoontjes. Het gaat goed met haar en ik was bemoedigd door haar groei in het geloof.
Lees verder >>
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Ik zie God echt aan het werk! Ze moedigde mij aan om op God
te vertrouwen en ze bad zelfs voor ons. Ze wil meer leren over
God en ik zoek naar manieren om haar daar bij te helpen. Haar
twee (dove) zoontjes boeken nog steeds vooruitgang. De
oudste is echt in positieve zin veranderd. Helaas kunnen de
jongens na de zomer niet terugkomen op de speciale school
en zullen ze waarschijnlijk terug moeten naar het 700 Dorpen
Gebied.

Sijmen en Annelies
In Manchakhirie gaan de gemeenteleden weer regelmatiger
op pad. Veel gemeenteleden waren betrokken bij de suikerrietoogst. Een mooi moment om anderen te ontmoeten en te
getuigen van je geloof. Op zondag na de dienst worden de te
bezoeken plekken besproken. Op dinsdag en donderdag zijn
er nu vaste bijbelstudiegroepen in twee verschillende dorpen.
Eén van die dorpen is het
dorp waar zuster Djoem
en broeder Pon wonen.
Inmiddels is opa Lie ook
gedoopt en heeft zich
bij de bijbelstudiegroep
aangesloten. Hij is vol
van de Heere Jezus en
vertelt zijn buren en
familieleden erover.
Een poosje terug waren we bij vader Oe en zijn vrouw. Zij hebben op verschillende momenten in hun leven over de Heere
Jezus gehoord. Ook een aantal jaren geleden toen broeder Pon
en Sijmen langskwamen. Nu willen vader Oe en zijn vrouw er
meer over weten. Bidden jullie mee dat Gods liefde en genade
hun harten aanraakt?
We zijn dankbaar voor jullie ondersteuning en meeleven!
Rond de verjaardag van Benj in april kwam er veel post: bedankt! Hij is er erg blij mee! En stuur gerust een berichtje over
jullie wel en wee. We danken en bidden graag mee!

Reinout en Arenda

veel nadenken, praten en bidden
hebben we uiteindelijk besloten
om zomer 2019 deinitief terug
te keren naar Nederland. In 2019
zijn we 15 jaar weg geweest uit
Nederland en betrokken geweest
bij zending. We hebben hier ons
leven opgebouwd en een groot
deel van ons hart ligt hier in Thailand. Het is lastig om dat achter te laten en helemaal opnieuw
te beginnen.
Nu komen nieuwe vragen op ons af: Wat gaan we doen in
Nederland? Zijn er in Nederland mogelijkheden voor ons om
ook daar fulltime bezig te zijn in Gods koninkrijk of gaan we
‘regulier’ werk doen? Gaan we terug naar Flakkee of gaan we
ergens anders een nieuwe start maken? Dat ligt allemaal nog
open en geeft ook veel onzekerheid. Gelukkig weten we dat
God die ons in Thailand elke keer heeft geleid en geholpen,
dat ook nu en in de toekomst zal blijven doen!

Thomas en Cobi
We hebben in onze periode op All
Nations (bijbelschool in Engeland)
veel geleerd, zowel persoonlijk als
in ons geloof. Dat zijn mooie herinneringen die we meenemen de
toekomst in. Begin juli hopen wij
terug te komen naar Nederland.
In de zomer zullen we, zoals het
er nu naar uitziet, naar Cambridge
gaan om opnieuw ervaring op te doen in het studentenwerk.
In september start dan een opleiding bij de GZB en volgt het
afscheid nemen van Nederland. Eind januari 2019 zullen we
naar Singapore vertrekken voor een training bij OMF van vier
weken, om vervolgens van daar door te vliegen naar Thailand.
In Thailand zullen we het eerste jaar in Lopburi wonen voor
taal- en cultuurstudie.

De afgelopen periode zijn wij intensief bezig geweest met
betrekking tot onze toekomst. Zomer 2019 loopt ons contract
met de GZB af en Nathan gaat dan naar groep 8. We moesten
een keus maken. Dat is een moeilijk proces geweest en na
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