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Sijmen en Annelies den Hartog  
Daniel & Benj 

Beste nieuwsbrieflezer, 

Zwoegend, heuvel op heuvel af hebben we vo-

rige maand de provincie Kalasin verkend. Met 

een fiets, slaapzak en evangelisatiemateriaal 

zijn we met z’n vijven op pad gegaan: vier 

zendelingen en een Thaise christen. 

In navolging op de uitzending van de 12 disci-

pelen hebben we geen geld meegenomen. Een 

uitdagende en leerzame ervaring. Opeens 

word je wel heel dankbaar als iemand je een 

maaltijd aanbiedt. 

En het slapen op een houten vlonder overdekt 

met grasdak, voelt zo zacht als dons wanneer 

je je realiseert dat je ook ergens buiten in de 

regen had kunnen liggen.  

In de vier dagen dat we weg waren, hebben we 

in verschillende dorpen geëvangeliseerd door 

flyers uit te delen en mensen uit te nodigen 

om in de avond naar het dorpshuis te komen. 

Daar legden we het evangelie uit met verhalen,  

goocheltrucjes en getuigenissen. Daarnaast 

zijn we op zoek gegaan naar christenen. Want 

hoewel er geen kerken zijn, hebben we uit er-

varing geleerd dat er op de meeste plekken 

wel christenen wonen. Op verschillende plek-

ken hebben we ook inderdaad christenen leren 

kennen. We hopen dat zij in de toekomst open 

staan voor de komst van 

zendelingen om samen aan een gemeente te 

bouwen.  

Volgende maand hopen we met Tu (de christe-

lijke lerares uit ons dorp) een aantal mensen 

nog een keer op te zoeken. Tu komt uit de pro-

vincie Kalasin en verlangt er naar om terug te 

gaan om met hulp van zendelingen en andere 

christenen aan Gods kerk te bouwen in haar 

geboorteplaats en daaromheen. Zij was erg en-

thousiast toen ze hoorde dat er rondom haar 

geboorteplaats meer christenen wonen. 

Manchakhirie 

In Manchakhirie hebben we ook niet stil geze-

ten. Naast de terugkerende activiteiten zoals 

het lesgeven op de basisschool en de taalstudie 

hebben we afgelopen maanden veel tijd geïn-

vesteerd in de christenen in Manchakhirie. We-

kelijks proberen we Bijbelstudie te doen bij Eek 

& Sak en Oo & Oi. Het is heerlijk om te zien dat 

ze de Bijbel zo serieus nemen en hun leven 

echt proberen te vormen naar wat ze lezen. 

Hoewel ze al een tijdje christen waren hebben 

naar eigen zeggen 

voorheen achter 

een leider aangelo-

pen die zei wat ze 

wel en niet konden 

doen. Nu zien ze 

dat een leven met 

God veel meer 

afhangt van een 

relatie met God. 

Het is juist deze relatie die hun leven verandert.     

Doordat we zagen dat de mannen Oo en Sak zo 

gericht waren op wat God met hen voor ogen 

heeft en daarmee lieten zien dat ze geestelijk 

aan het groeien waren, hebben we voorgesteld 

Sak en Eek 



Den en Ben 

In Thailand proberen de 

ouders hun kinderen na-

men te geven, die bij el-

kaar passen, door bijvoor-

beeld rijm: A, B, C, sma-

ken: zoet en zuur of de-

zelfde voorletters. Daniel 

werd in Thailand al snel 

Den en de onmogelijk-uit-

te-spreken-naam Benj, 

hebben we zelf maar geïn-

troduceerd als Ben.   

Den en Ben zijn dikke maatjes. Hoewel wij soms 

van schrik een gil geven als Daniel ‘te’ wild met 

Benj in de weer is, trappelt Benj meestal van 

schik een paar keer flink op de grond met een 

grote glimlach op zijn gezicht. 

Daniel gaat sinds kort twee dagen per week 

naar school. Khroe (juf) Nie is zijn favoriete juf 

en hij geniet erg van de Engelse les, waarin veel 

gezonden wordt. Als hij aan het spelen is, ho-

ren we het tellen in het Engels, Thai en Neder-

lands voorbij komen. Daniel introduceert ook 

nieuwe woorden aan ons. Zo kwam hij pas thuis 

met het woord ’satpralaat’. Wat??? Monster!!  

Tot slot 

Wat betreft onze financiën kunnen we jullie 

vertellen dat het erop lijkt dat we genoeg geld 

binnen krijgen voor dit jaar. Hartelijk dank 

daarvoor! Voor nu een hartelijke groet en Gods 

zegen. We vinden het leuk om te horen hoe het 

met jullie is, dan zijn we een beetje bij als we 

begin december op verlof komen!  

om een leiderschapstraining met ze te beginnen. 

Deze training is ontworpen om mensen in hun 

dagelijks leven handreikingen te geven om hun 

christen-zijn vorm te geven. Daarnaast om men-

sen voor te bereiden op leiderschap binnen de 

kerk. Bijbelgericht en praktisch, zonder dat ze 

van hun familie en werk gescheiden worden, 

omdat ze grote afstanden moeten reizen voor 

het volgen van seminars of een bijbelschool.  

We hopen dat deze training ook zal bijdragen 

aan het verlangen om er op uit te gaan om meer 

mensen over de Here Jezus te vertellen. We zijn 

nu heel intensief met deze families bezig, maar 

verlangen er ook naar om nieuwe mensen te 

ontmoeten in een groeiende gemeente. Deze 

maand hebben we verschillende activiteiten, 

maar door ziekte en ook scheuren in de onder-

linge eenheid loopt dit moeizaam.  

Omdat eenheid een belangrijke pijler is van een 

gemeente hopen we dat dit zich oplost. Pro-

bleem oplossen tussen Thai is nieuw voor ons en 

van een totaal ander kaliber dan bijvoorbeeld 

taalstudie. Hoe communiceren we op de juiste 

manier, hoe zorgen we ervoor dat we geen kamp 

kiezen, hoe wijs je iemand terecht, hoe sluit je 

compromissen, hoe werkt verzoening in de 

Thaise cultuur? Allemaal vragen waar we niet 

zomaar een antwoord op hebben, maar waar we 

de komende weken mee aan de slag gaan. Bid-

den jullie mee? 
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