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Nieuwsbrief December 2013
Luister! Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien.
(Markus 4:3)

Gebedspunten:
•

Dank dat er zoveel kinderen naar
de kinderclub komen

•

We zijn dankbaar dat er wekelijks
een evangelisatie team in ons
dorp komt

•

We zijn dankbaar dat alles tijdens
de afwezigheid van onze collega’s
goed verlopen is

•

Bid voor een opwekking in ons
dorp Baan Meng

•

Bid voor ‘zuster Kon’, (onze
taalhulp), ‘oma Niam’ en ‘opa
Bun’ (onze buren). Bid dat ze
binnenkort een definitieve keuze
durven te maken

•

Bid voor bescherming en
geestelijke groei bij nieuw
gelovigen

•

Bid voor energie om nieuwe
taken op te pakken

•

Bid dat we blijven vooruitgaan in
de taal

Zaaien
Tuut tuut! Het busje van Vincent stopt voor ons huis. Elke
woensdagmiddag komt deze zendeling uit Singapore met
een groep van 2 of 3 Isaanse christenen langs om in onze
straat te evangeliseren. Toen Vincent hoorde van de
belangstelling bij onze buren, aarzelde hij geen moment, en
stapte erop af. En nu komen ze inmiddels al 3 maanden elke
week. Er is een vaste kern van mensen die altijd aanwezig is,
waaronder onze taalhulp. Eén van ons probeert er altijd bij te
zijn. Samen met steeds meer kinderen gaan er ook een paar
mensen uit deze groep op zondag mee naar de kerk, in een
volgeladen auto. (In
Thailand kan dat ☺). We
zijn enorm dankbaar
voor zoveel openheid in
ons dorp. Tegelijk weten
we dat interesse wat
anders is dan een
Het evangelie wordt gedeeld
definitieve keuze maken.

Kunnen we dit?

Begin augustus vertrokken onze collega’s familie van der Lee.
Tijdens hun afwezigheid, namen we enkele verantwoordelijkheden van hen over. ‘Slik, kunnen we
dit?’ vroegen we ons af. Al die maanden ervoor maakten we dankbaar gebruik van hun hulp en
ervaring. Nu stonden we er ‘alleen’ voor. Tijdens de zondagse diensten kwamen er vooral heel veel
vragen van kerkgangers bij Mark terecht. Vragen, waarop we soms geen antwoord wisten, of zelfs
soms geen idee hadden wat de vraag betekende... De afgelopen
maanden heeft Mark ook een aantal keer gepreekt, en een keer een
speciale kinderdienst gehouden. Het kostte heel wat voorbereiding,
maar het was ook leerzaam. Anne-Marie verzorgde wekelijks de
zondagschool.
Verder is juf Adaja inmiddels al een poos woon- en werkzaam in Nong
Ruea. In haar huis en de school moest nog heel wat geregeld worden, maar ook dat is beetje bij
beetje gelukt. Het was soms lastig om Adaja wegwijs te maken, terwijl we zelf nog in de ontdekkende
fase zitten! Toch kijken we terug op een leerzame periode.

School
“Juf! Eh... Mam!” Een verspreking die eerder nog niet voorkwam in huize Bak, horen we nu af en toe.
Sinds september gaan de meisjes naar school bij juf Adaja. Celeste en Irene genieten van de lessen
met een echte juf. Anne-Marie geniet van het feit dat ze niet
meer zelf de verantwoordelijkheid voor het onderwijs heeft. Eind
oktober brachten we een week in Bangkok door. OMF
organiseerde een HomeSchoolWeek. Een week waarin alle
kinderen van OMF zendelingen die normaal gesproken
thuisonderwijs volgen, samen les krijgen. De moeders en
vrijwilligers verzorgden de lessen. Een kans bij uitstek voor
De meisjes op de HomeSchoolWeek
groepsactiviteiten! Negen kinderen van vier nationaliteiten die
samen plezier maakten. De meiden genoten volop en David niet minder. Hij kon lekker in een
speelkamer met vriendjes van zijn leeftijd spelen. Voor onszelf was het ook gezellig om andere
ouders te spreken. Volgend jaar zijn we zeker weer van de partij!

‘Christmas Party’
We kregen een uitnodiging voor een Christmas Party van CEF Thailand. Al in november... Bedoeld
voor kinderwerkers om ideeen op te doen voor het organiseren van een Kerstviering. Mark had de
mogelijkheid om ernaar toe te gaan. De hele cursus was in het Thai, dus best een uitdaging. Maar
gelukkig spraken de cursusleiders eenvoudig Thai. CEF is de organisatie waar we, vlak voor onze
uitzending, ook een driemaandse cursus bij hebben gevolgd in Zwitserland. De organisatie werkt in
bijna alle landen van de wereld. We zijn erg gezegend dat deze organisatie ook in Thailand werkt,
want hier hebben we erg goed Thais kinderwerkmateriaal gevonden. Zo zijn we goed voorbereid
voor het komende Kerstfeest. De komende weken hoopt Mark hetgeen hij geleerd heeft door te
geven aan de rest van team.
Behalve de komende Kerstactiviteiten, starten we in december met een English Club voor tieners,
waarbij we, via Engelse les, jongeren hopen te bereiken met het Evangelie. Daarnaast beginnen we
een 2e kinderclub, in een ander dorp. Zo hopen we ook de komende periode volop te zaaien met
Gods Woord.
We wensen u gezegende Kerstdagen toe!

In Hem verbonden,
Mark & Anne-Marie, Celeste, Irene en David
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