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Beste nieuwsbrieflezers, 

Deze keer weer een hartelijke groet uit Thailand! Na een mooi verlof zijn we begin augustus goed aangekomen in ons 

huis in Thailand. 

De kinderen konden de dag na aankomst weer naar school. Ze waren er aan toe na 3 maanden zonder school! Annelies 

gaat op maandag en dinsdag met hen mee om in de schoolbibliotheek te helpen – voorlezen aan klassen en boeken 

uitlenen aan studenten en ouders. Daarnaast komt ze wekelijks samen met de schoonmaaksters van de school om 

hen over het christelijke geloof vertellen. Eén schoonmaakster is christen en het is mooi om elkaar zo aan te vullen. 

Bid ook voor goede contacten met de Thaise ouders en mogelijkheden om te delen over de Here Jezus. 

De bijbelstudiegroepen rondom de stad, waar we bij betrokken zijn, zijn doorgegaan tijdens ons verlof. De plaatselijke 

gemeente waarmee we samenwerken, heeft deze groepen trouw bezocht. De groepen bestaan in aantal variërend 

tussen de 1 gezin tot 10 mensen. In elke groep zijn gelovigen die standvastig zijn en groeien in hun geloof. Maandag 

19 september vond de eerste leiderschapstraining plaats voor deze groepen. De groepen kwamen samen in de kerk in 

de stad om daar verder na te 

denken over bidden, Bijbellezen 

en het goede nieuws 

doorgeven. Dank voor de goede 

sfeer en bemoediging onderling. 

Eén van deze groepen komt op 

woensdagochtend bij ons thuis 

samen. Een man vertelde dat 

zijn dochters ook geïnteresseerd 

zijn, maar doordeweeks werken. 

We zijn nu op zondagavond 

uitgenodigd om bij één van de 

dochters het evangelie te delen. We hebben hen een aantal keer ontmoet, maar de laatste weken lijken ze het af te 

houden. Bid dat zij de Heer zullen vinden in hun zoektocht naar houvast in hun leven. Het is mooi om te zien dat jong 

gelovigen delen over de Here Jezus – we bidden dat meer mensen uit ons dorp zich bij één van deze groepen 

aansluiten! De komende weken hopen we nog een aantal andere bekenden van gelovigen op te zoeken. Zij wonen 

weer in andere dorpen. Nu Covid geen barriere meer vormt, lijken dit soort mogelijkheden uitvoerbaar. 

Sijmen is ook betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse regionale kerkkamp, half oktober. Gemeenten uit Midden-

Isaan waar ons team gemeenten is gestart, organiseren dit voor het eerst met gemeenten uit Noord-Isaan, waar 

gemeenten zijn gestart door een andere zendingsorganisatie. Beide groepen behoren tot dezelfde kerkdenominatie, 

maar hadden nog niet de gelegenheid om samen op te trekken. We bidden voor een gezegende tijd. 

De gemeente in Manchakhirie zal hier ook met een aantal mensen heen gaan. Er zijn zorgen over jongeren en keuzes 

die zij maken, tegelijkertijd is er hoop nu één van de broers van de gemeenteleden naar de kerk komt en 

geïnteresseerd is. Ook is een christelijk gezin in Manchakhirie komen wonen en zij bezoeken de gemeente. Eind 

september zijn we zelf weer op bezoek gegaan in Manchakhirie. Keer op keer zijn we onder de indruk van de trouw 

en het doorzettingsvermogen van deze kleine groep broeders en zusters. Bidden jullie mee voor de uitdagingen en 

zegeningen van deze gemeente? 

We zijn dankbaar voor het werk dat op ons pad komt. Dank voor jullie ondersteuning daarin, dat was hartverwarmend 

om te merken tijdens ons verlof! 

Een hartelijke groet en Gods zegen in alles, 

Sijmen en Annelies 

Daniel, Benj en Marie 
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