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Nieuwsbrief September 2013
Zo zegt de Heere, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de
Heere van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de
Laatse, en buiten Mij is er geen God.
(Jes. 44:6)

Gebedspunten:
•

Dank dat de kinderclub in ons
dorp is gestart

Kinderclub

•

We zijn dankbaar dat de kerk
geopend is en dat er zoveel
mensen geïnteresseerd zijn

•

We zijn dankbaar voor goede
contacten met dorpsgenoten

•

Bid voor een goed schooljaar
voor juf Adaja en de kinderen

•

Bid dat onze nieuwe taken
tijdens het verlof van onze
collega’s goed zullen verlopen

•

Bid dat de taal geen
belemmering zal zijn in onze
omgang met mensen

Het is zaterdagochtend, half 10. Er glippen wat buurkinderen
door de poort. Op zich niets nieuws, ze spelen wel vaker bij
ons. Maar we zien dat ze allemaal een schrift en schrijfgerei
bij zich hebben. Al gauw blijkt waarom: ze zijn helemaal klaar
voor de kinderclub! Ze moesten nog even geduld hebben,
want deze startte pas aan het eind van de middag. Via de
dorpsomroep was het al bekend dat ‘de buitenlanders’
kinderclub zouden houden. We hadden geen idee hoeveel
kinderen er op af zouden komen, maar in ieder geval zouden
onze buurkinderen van de partij zijn! Uiteindelijk hadden we
een mooie opkomst van zo’n 30 kinderen. Ook een aantal
(groot)ouders waren aanwezig. We deden spelletjes, een

knutselwerkje, zongen samen, vertelden een
Bijbelverhaal, en leerden de kinderen een Bijbelvers
aan. Ondanks de taalbarriere verliep het goed. Het is
een voorrecht om hen te wijzen op de Heere, de
Koning van Israël, de Eerste en de Laatste, de Enige
God.

Bezoekers en huisgenoten
Twee keer stonden we in juli op het vliegveld van
Khon Kaen: Een keer om familie van Anne-Marie op te
halen en een keer om de nieuwe juf op te halen. Beide
keren waren spannend voor de kinderen. Met de familie (5 personen) hebben we een paar fijne
weken doorgebracht. Adaja, de juf, volgt een maand taalstudie alvorens ze met lesgeven begint. Via
een verscheping vanuit Nederland hebben we veel lesmateriaal gekregen. Een grote verandering
voor Celeste en Irene: Het klaslokaal is ongeveer 4 keer zo groot als hun vorige lokaal en nu krijgen ze
les van een ‘echte’ juf! Het zal voor David en ons ook even wennen worden: De meisjes zullen elke
ochtend op school zijn in plaats van thuis. David zal er vast niet minder ondeugend om zijn…
Enthousiasme tijdens de kinderclub

Inmiddels hebben we er ook 2 huisgenootjes bij: 2 katten, Trixi en Maxi genaamd. Leuk voor de
kinderen, en we hopen dat ze wat ongedierte weg kunnen houden. We hebben sinds we in Isaan
wonen al verscheidene schorpioenen in en om het huis gehad. Ook zijn we al slangen tegengekomen.
Dan toch liever katten in huis…

Kerk
Het paste echt niet meer in het huis van onze collega’s: de
thuiskerk groeide zo hard, dat er naar een andere ruimte gezocht
moest worden. Onze collega’s wonen zo’n 5 km verderop.
Wekelijks komen er nu zo’n 10 volwassenen en 10 kinderen naar
de kerk. We vonden een huis met drie verdiepingen dat dienst zal
gaan doen als kerk, schoolgebouw en woning voor de juf. Het
moest nog wel helemaal opgeknapt worden, maar een paar
weken geleden was het dan zo ver: De kerk in Nong Ruea werd
geopend! Op de valreep voor het verlof van onze collega’s, die
inmiddels al in Nederland zijn. Vanwege hun vertrek zullen wij de
komende maanden meer verantwoordelijkheden hebben rondom
de zondagse dienst en zondagschool. Zo gaat Mark bijvoorbeeld
een aantal keer preken en verzorgt Anne-Marie elke week de
De kerk met daarbij de school en
zondagschool. Erg spannend, maar we hebben er vertrouwen in.
woning voor de juf
Daarnaast willen we Engelse club gaan geven in het kerkgebouw
voor leerlingen van de middelbare school. Ook willen we in dit dorp een kinderclub gaan houden.
Kortom, er is genoeg te doen!

Uitrusten
‘De bel gaat, etenstijd!’ Nee, dit klinkt niet bij ons thuis, máar in Prajuab. Hier staat het
vakantieresort van OMF, de organisatie waar Kimon mee samenwerkt. In dit vakantieresort kunnen
zendelingen vanuit heel Zuid-Oost Azie voor een goede prijs tot rust komen. De was wordt gedaan,
eten wordt 3 keer per dag verzorgd en het is kindvriendelijk. Echt een plek om uit te rusten. De
kinderen vinden het er helemaal geweldig. Fietsjes, spelletjes, een trampoline, een zwembad en niet
te vergeten het strand; het is er allemaal. We genieten van ontmoetingen met andere zendelingen
en maken uitstapjes in de buurt. Hopelijk zijn we voldoende opgeladen voor de drukke periode die
voor ons ligt.
In het voorjaar van 2014 hopen we ook enige tijd in Nederland door te brengen. Ruim drie maanden
zullen we in Rijssen zijn. Onze TFC is al druk met de voorbereidingen! We kijken uit naar deze periode
van rust en ongetwijfeld veel ontmoetingen. Tijdens ons
verlof hopen we door middel van presentaties het een en
ander over ons leven en werk in Thailand te laten zien.
Neem hiervoor gerust contact met ons op. We zien er
naar uit u en jou terug te zien!
In Hem verbonden,
Mark & Anne-Marie, Celeste, Irene en David
Postadres:
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7475 VE Markelo

Mark en Anne-Marie
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