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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…

Onze werkers in Thailand
Reinout en Arenda van Heiningen zijn in 2009
vanuit Middelharnis uitgezonden als gemeentestichters in Isaan. Inmiddels zijn daar taken
op financieel en administratiefgebied voor
heel OMF Thailand bijgekomen en is het gezin
naar Bangkok verhuisd. Zij bereiden zich voor
op hun definitieve terugkeer naar Nederland
in juli 2019.
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 zijn op 13 januari 2019
vanuit Veenendaal uitgezonden voor studentenwerk in Isaan. Ze volgen nu eerst een jaar
taal- en cultuurstudie in Lopburi.
Berdine Lekkerkerk ondersteunt een aantal
maanden het studentenwerk in de studentenstad Mahasarakham.
Leendert en Marianne Otterspeer nemen haar
taak vanaf eind mei over en hopen een jaar in
Thailand te blijven.
Pauline Pors was een half jaar leerkracht bij de
familie Den Hartog.

Onze werkers in Zuidoost-Azië
Mirjam is in 2014 uitgezonden om te werken
in een gebied waar een van de minderheidsgroepen van het land woont. Zij investeerde in
taalstudie om haar werk onder deze minderheidsgroep te kunnen oppakken en rustte de
lokale kerk toe om het Evangelie uit te dragen.

Beste nieuwsbrieflezers,
Er is in de laatste maanden zoveel veranderd bij de zendingswerkers waar jullie bij
betrokken zijn, dat het onmogelijk is om alles te vermelden in deze nieuwsbrief. Een korte
impressie per zendingswerker…

Jaap en Marieke
Eind vorig jaar moesten zij binnen 24 uur hun koffers pakken om zich voor onbepaalde tijd
in Thailand te gaan settelen.
Moeilijke tijden
Het is heel makkelijk om de gebeurtenissen van de afgelopen maanden te zien als een
stukje lijden én dat klopt deels ook wel. Er is veel pijn en verdriet in de verliezen die zijn
geleden. De gezinnen waar wij verantwoordelijk voor waren, zijn door moeilijke tijden
gegaan. En wij lijden omdat deze mensen lijden. Maar, we moeten onze ‘lichte verdrukking
die van korte duur was’ wel in een bepaald perspectief zien. Wij hadden een dak boven ons
hoofd, toen we het bericht kregen dat mensen binnen onze teams vermist waren en later
het land uitgezet zijn.
De lokale kerk
Rond de tijd dat wij ons land moesten verlaten, schreef een groep leiders van
huisgemeenten een verklaring als reactie op de aangescherpte regels voor religieuze
activiteiten. Een klein deel van de verklaring zegt: “Christelijke gemeenten in ons land zijn
vurig en vastbesloten om het pad van het kruis van Christus te bewandelen en zijn bereid
om het voorbeeld te volgen van vorige generaties die geleden en gedood zijn voor hun
geloof.”

Mirjam
Mirjam is ook door een grote verandering gegaan: “De afgelopen twee maanden zijn
niet makkelijk geweest. Naast het verwerken van alles wat gebeurd is en van wat ik heb
moeten achterlaten, viel ik ook nog eens in een gat doordat ik letterlijk van het één op
het andere moment niets meer te doen had. Alleen van dat laatste zou je al depressief
worden. Tegelijk voelde ik steeds meer druk om een beslissing te maken waar ik nog niet
aan toe was. Nieuwe mogelijkheden werden genoemd, maar hoe kan ik binnen een paar
weken ineens van land en bevolkingsgroep veranderen? Echter, God is goed en heeft me
ruimte gegeven en meer tijd om die beslissing te maken.
Mobilisatie
Eind januari kreeg ik de vraag of ik één jaar fulltime mobilisatie voor ons veld zou willen
doen, iets waar ik meteen enthousiast van werd. Mobilisatie willen zeggen dat je mensen
bij je werk betrekt. In mijn geval gaat het voornamelijk om het ontwikkelen van nieuwe

Jaap en Marieke werden in 2002 uitgezonden.
Jaap werkte eerst met zijn gezin als gezondheidswerker en zette vanaf voorjaar 2016 zijn
opgebouwde ervaring in bij het coachen van
een team zendingswerkers in een nieuw gebied.
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materialen voor ons werkveld en om de verschillende teams te
mobiliseren voor de bevolkingsgroep waaronder zij werken.
Na een periode van gebed en het zoeken van Gods leiding, kreeg
ik vrede om deze taak op me te nemen.
Door Bijbelteksten heeft God mijn roeping hernieuwd en wil
ik Hem graag blijven dienen onder de onbereikten. Ook deze
nieuwe mobilisatierol in het komende jaar staat in dienst van
de onbereikten. Ik ben dankbaar voor dit tussenjaar, dat me
ook meer ruimte geeft om Gods leiding te zoeken voor de lange
termijn en me voor te bereiden op een nieuwe taak.”

Sijmen en Annelies
“Tijdens ons verlof zullen we meer vertellen over het werk,
maar hierbij een aantal dankpunten sinds onze vorige
nieuwsbrief. Sinds begin februari is Puen weer in contact met
gemeenteleden en met de kerk in Manchakhirie. We waren eerst
een beetje voorzichtig en tegelijkertijd zeer dankbaar! Dank
voor de jullie gebeden! God verhoort en houdt Zijn kinderen
vast!
Nu ook de suikerrietoogst ten einde loopt, kunnen de
gemeenteleden in Manchakhirie weer op volle kracht
bezoekwerk doen. We danken God dat Hij gemeenteleden
aanspoort en aanmoedigt om Zijn liefde, goede daden en
verlossing te vertellen aan wie maar horen wil. In het dorp van
moeder Lai en vader Boentam, die we al eerder in nieuwsbrieven
noemden, is het verlangen om een huiskerk te starten.”

Reinout en Arenda
Evangeliseren via chat
“Het begon allemaal toen de Billy Graham Association (BGA)
een jaar geleden contact met me opnam. Ik had de leiders leren
kennen via jesus.net, een van de partners waar OMF Thailand
mee samenwerkt in internet evangelisatie. Ze vroegen ons om
te helpen met de livestream van het evenement en om de online
follow up te doen.
Het evenement werd op twee avonden gehouden. Tijdens beide
avonden konden we live uitzenden op onze Facebookpagina’s
en ook via een speciale website die ervoor opgezet was.
In totaal keken 80.000 mensen live naar het evenement.
We hadden een groot chatteam klaar zitten en ruim 1600
mensen begonnen vragen te stellen omdat ze meer wilden
weten over het geloof. In totaal zijn we nu nog in contact
met ruim 600 mensen, waarvan het grootste gedeelte echte
interesse in het Evangelie heeft. We zijn enorm dankbaar dat
we de mogelijkheid als internet-evangelisatieteam hebben
gekregen om hieraan mee te werken. En het laat gelijk ook
zien hoe zending verandert. Het internet geeft ongekende
mogelijkheden en die moeten we zeker benutten.”
Intussen bereiden Reinout en Arenda zich voor om in juli
definitief terug te keren naar Nederland, een turbulente
periode voor hen en hun jongens. De terugkomdienst vindt
DV op 6 oktober om 10.00 uur in de Hervormde gemeente
Middelharnis.

Berdine Lekkerkerk
Thomas en Cobi
“Na een gezegende
uitzenddienst zijn we eerst
in Singapore geweest, maar
nu wonen we in Lopburi.
Hier wonen we het eerste
jaar, zo lang we de voltijd
taal- en cultuurstudie
doen. We waren zo blij om
ons eigen plekje te hebben dat we enthousiast onze spullen
uit zijn gaan pakken. Inmiddels voelt het meer en meer als
thuis. De komende weken staan in het teken van uitvinden
hoe in Thailand te leven. Waar koop je bijvoorbeeld een
stopcontactbeschermer, zodat Tim zijn vingers er niet in stopt?
Wat is een goede prijs voor boodschappen? Hoe werkt het
openbaar vervoer? Daarnaast begint de taal- en cultuurstudie.
We hebben één op één les van een Thaise docent en Tim gaat in
de ochtenden naar de kinderopvang van OMF bij de taalschool.”

Berdine werkt vanaf januari als vrijwilliger bij het
studententeam in Mahasarakham. Wat doe je dan zoal in een
week? Een korte impressie:
“Dinsdagochtend gaven we Engelse les op de faculteit van IT en
in de middag les op de faculteit van Farmacy. Leuk om te doen,
maar ook intensief, vooral als je een ‘lokaal’
hebt waar geen airco is en de temperatuur
rond de 39 graden is. De studenten hadden
plezier maar hebben ook echt wat geleerd.
Hierna werden we uitgenodigd om met
de professoren mee te gaan. Er was
namelijk een soort party aan de gang
in de faculteit. Er waren studenten uit
Japan en deze werden feestelijk welkom
geheten. Gelijk hier achteraan hadden we
Lady’s Fellowship, onze wekelijkse Bijbelstudie. Wauw,
wat een mooie avond was dat. Openhartig werden er dingen
gedeeld. Ik voelde me die avond echt heel erg gezegend!

GZB ∙ Postbus 28 ∙ 3970 AA Driebergen ∙ 0343-512444 ∙ info@gzb.nl ∙ www.zendingsexpeditie.nl
Maak een gift over op IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. Project 02.AZ.1

Nieuwsbrief - MEI 2019

Donderdagmiddag hadden we English camp. Dat betekent
vier uur achter elkaar lesgeven aan 96 studenten. Dat was
pittig, maar we hadden het goed voorbereid en hebben vooral
genoten. Vorige week lunchte ik met een aantal studenten. Het
is mooi om zo het contact op te bouwen en uit te breiden.
Vrijdag was ook een drukke dag met eerst les geven in de
morgen en in de middag het studentencentrum. In de avond
gingen we bij een student kijken die een dansoptreden moest
geven voor haar faculteit.
Zaterdagochtend waren we uitgenodigd door weer een student
van een andere faculteit, omdat ook zij een optreden gaf.
Dat was erg tof, een soort competitie tussen verschillende
faculteiten uit Thailand.”
Berdine rondt haar werkzaamheden eind april af en hoopt
na een aansluitende vakantie eind mei terug te keren naar
Nederland.

Leendert en Marianne Otterspeer
Zij hopen, samen met hun
drie kinderen, eind mei naar
Thailand te vertrekken om
een jaar lang onderdeel te
worden van het team dat
werkt onder studenten
in Mahasarakham. Hun
uitzenddienst is op 26
mei om 16:00 uur vanuit
de Immanuelkapel
(Pruimendijk 99 – Ridderkerk). U kunt hen volgen via
www.gzb.nl/familieotterspeer.

zendingswereld maar
kort is, maar voor mij
als persoon was het
best wel lang. Toen
dit op mijn pad kwam
sputterde ik nog wel
wat tegen, maar God
liet mij duidelijk weten
dat ik moest gaan, dus
ik ging. In vertrouwen
dat God mij dan wel
zou geven wat ik nodig had en dat deed Hij! God was er elke
dag en steeds als ik thuis miste wist ik: morgen gaat het beter!
Ik genoot van het leven in Thailand. Ik leerde mijn zegeningen
tellen en overal het positieve van in te zien. Als ik het vervelend
vond dat ik mijn was weer met de hand moest doen, was ik
dankbaar dat ik stromend water en zeep had.
Doordat ik veel met de familie Den Hartog optrok en in de kerk
woonde, kreeg ik ook veel mee van de zending. Een gave, unieke
kans natuurlijk! Nooit kom je zo dichtbij. De zending heeft mijn
hart geraakt! Ik daag je uit om eens na te denken en te bidden
wat jij kunt betekenen in de zending. Met God aan je zij kan je
meer dan je denkt!”

Pauline Pors
“Ik ben Pauline Pors (22), toen ik vorig jaar afstudeerde was ik
vast van plan aan het werk te gaan als juf. Dat deed ik ook, maar
op een hele andere manier dan ik gedacht had. Ik ging iets doen
wat ik nooit van mijzelf zou verwachten. Ik ben geen avonturier,
maar toch ging ik een half jaar naar de familie Den Hartog in
Thailand om hun kinderen les te geven. Ik weet dat dit in de
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