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Vertrouw uw werken aan de Heere toe en uw plannen zullen 

bevestigd worden. 

(Spr. 16:3) 

Een eigen huis 

De zon gaat onder en kleurt de hemel in prachtige kleuren: 

paars, oranje, roze en blauw. Bijna elke avond kunnen we 

hiervan genieten tijdens ons avondeten of de afwas. Onze 

keuken bevindt zich namelijk buiten. Twee maanden wonen 

we nu al in Isaan. Een bewogen tijd voor ons als gezin. 

Opnieuw alles inpakken en ergens opnieuw beginnen. 

Boeiend en tegelijk ook moeilijk. De verhuizing is gelukkig 

snel en goed verlopen. De kinderen genieten ervan dat we 

weer een tuin hebben en ook wij zijn blij met ons nieuwe 

plekje. De locatie is gunstig, vlakbij de school en tempel. Hier 

zijn de mensen vaak te vinden. Ons eigen straatje is 

bovendien levendig, met veel kinderen en jongeren. Tijdens 

onze housewarmingparty hebben we al vele contacten 

kunnen leggen met mensen uit ons dorp. 

Housewarming 

Op een zaterdagavond is het zover, de housewarmingparty. Een beetje onwennig begroeten we 

allerlei mensen uit onze straat. We horen hun namen aan en vergeten ze bijna direct weer. 

Ondertussen realiseren we ons dat we niet genoeg weten van de Thaise etiquette: ‘Moeten we de 

mensen zelf hun drinken laten inschenken of doen wij dat? Blijven we bij de poort staan of kunnen 

we ergens aan tafel gaan zitten? ’   De hele middag ervoor is de buurt in de weer geweest om ons te 

helpen bij de voorbereidingen. Vrouwen kookten heerlijke gerechten in onze tuin, mannen haalden 

tafels en stoelen op,  eetgerei werd verzorgd, enzovoort. Voor deze gelegenheid hadden we een 

bevriende Thaise christen uitgenodigd, Tom. Hij is de chauffeur van de Bijbelbus van het Isaanteam 

en nam de bus dan ook mee. Hierdoor was het 

mogelijk een film (in het Isaans gesproken) te 

laten zien over het christendom. Bovendien 

vertelde Tom zijn getuigenis en vertelde Mark in 

een toespraakje over de reden waarom we naar 

Isaan zijn gekomen. Velen keken met 

belangstelling naar de film. We hopen en bidden 

dat mensen geraakt zijn door wat ze deze avond 

gehoord hebben. Sinds deze avond hebben we in 

ieder geval al veel meer contact met 

buurtbewoners. 

Gebedspunten: 

• Dank dat de overgang zo goed 

verlopen is voor de kinderen 

• We zijn dankbaar dat we een 

juf hebben gevonden voor het 

nieuwe schooljaar 

• We zijn dankbaar voor goede 

contacten met dorpsgenoten 

• Dank dat we een taalhelper 

hebben gevonden 

• Bid voor goede mogelijkheden 

om contacten te blijven leggen 

in ons nieuwe dorp 

• Bid dat we snel een kinderclub 

kunnen opstarten 

• Bid dat de taal geen 

belemmering zal zijn in onze 

omgang met mensen 

Mark houdt zijn speech op onze housewarmingparty 
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Thuisonderwijs 

Ergens in april zijn we begonnen met het thuisonderwijs 

van Celeste en Irene te combineren met Joshua en Judah, 

de 2 oudste kinderen van de familie van der Lee. Dit vindt 

plaats in een piepklein klaslokaaltje op het erf bij de 

familie van der Lee. Drie middagen in de week krijgen ze 

samen les. De eerste week was het een hoop gegiechel, 

maar inmiddels zijn ze aan de situatie gewend en 

genieten ook de moeders van het lesgeven. Drie weken 

geeft de ene moeder les, daarna de ander. Eindelijk 

kunnen we een soort kring gesprekje houden en 

groepswerkjes doen. We zijn dankbaar dat we kunnen vermelden dat per september er een juf komt 

om onze kinderen les te geven, maar liefst een schooljaar lang! Zo heeft Anne-Marie meer tijd om te 

studeren en voor onze bediening.  De vrijdagen leggen we maar liefst 90 km af om de kinderen naar 

Baan Phai te brengen. Hier hebben ze de ochtend les met nog 2 andere Nederlandse kleuters. Ook 

hier zijn de moeders om en om de juf. Het is erg leuk dat onze kinderen zoveel leeftijdsgenootjes 

hebben!  

Dagelijks leven 

 ‘De klusjesman’ en ‘Thais koken’. Met deze 2 nuttige modules gingen we van start in leerjaar 2.  Elke 

ochtend besteden we beiden 2 uur aan onze taalstudie. Inmiddels hebben we ook een fijne taalhulp 

gevonden. Vier ochtenden in de week komt ze ons helpen met het leren van Thai. Ze schroomt niet 

om ons op fouten te wijzen, wat wel fijn is.  Onze ervaring is dat de mensen in Isaan sowieso iets 

directer zijn dan de gemiddelde Thai. ‘Kijk eens hoe dik mijn zoon is’  ‘Zij spreekt veel beter Thai dan 

jij’. Zomaar even wat voorbeelden. 

De middagen gebruiken we om nog wat te studeren of 

voorbereidingen te treffen voor ons werk. Zo proberen 

we materialen te verzamelen voor een kinderclub, 

zoeken we Thaise kinderliedjes op, leren we een 

bijbeverhaal in het Thai etc. We hopen gauw van start te 

kunnen gaan met een kinderclub in ons dorp. Mark is 

inmiddels begonnen met Engelse les te geven aan 

jongeren uit onze buurt. Een goede mogelijkheid om 

relaties te bouwen en de de gemeenschap te dienen. Het 

begin is er!  

In Hem verbonden, 

Mark & Anne-Marie, Celeste, Irene en David 

 

                                                                                               

 

IJverig aan het werk op school 

Uitschrijven van liedjes voor de kinderclub 


