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Onze Missie 
Onze grote God samen 
delen in de kleine dingen 
van het leven.  
(naar 1 Thess. 2:8)  
 

Ons Postadres 
Family Roest 
c/o Mark Bak 
67 Soi Naresuan 3 
Tambon Thalechupsorn 
Amphur Muang 
Lopburi 15000 
Thailand 
 

De cajon slaat de maat. De gitaar zet de eerste akkoorden in.. “I have decided to 
follow Jesus” (Ik heb besloten Jezus te vol-
gen).  
 
Eens per week gaat een lokale christen 
naar de gevangenis om tijd door te 
brengen met gevangenen. Er wordt ge-
zongen en bijbelstudie gedaan. Mensen 
geven hun getuigenis over hoe zij Jezus 
hebben leren kennen. Een aantal weken 
terug hadden wij een doopdienst met 15 
dopelingen. Geknield beleden zij Jezus als hun Heer. Het wordt zichtbaar: God 
werkt overal. Bid je mee dat (vrijgekomen) gevangen het evangelie kunnen delen? 
 
Geland 
Na 6 maanden zijn we wel gewend aan het Thaise 
klimaat. We arriveerden in Thailand tijdens het hete 
seizoen (30-45°C). We merken dat we de warmte 
‘gewoner’ gaan vinden. Op moment van schrijven zitten 
we in het regenseizoen (25-35°C). Na een hoosbui 
hebben we een plaatselijk meertje voor ons huis. De 
hete dagen hebben plaatsgemaakt voor ietwat 
plakkerig weer. Rond het avondeten komt er een 
heerlijk bries op. Dan zetten wij graag alle deuren en ramen open. We ervaren dat 
ons hoofd is geland is Thailand. Ons lichaam moet af en toe nog een beetje wen-
nen, wat zich uit in vermoeidheid en kleine infecties. Gelukkig hebben we deskun-
dige mensen én bidders om ons heen.  

Tim bootst het straatbeeld na  
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Bij vragen en/of opmerkingen kunt u con-
tact opnemen met Jozianne van der Hoe-
ven: jozianne@live.nl // 06-14562509 

De GZB en OMF werken samen om deze uit-
zending mogelijk te maken. Voor meer info: 
www.gzb.nl &  www.omf.org/nederland 

Van de TFC  
Dienstenveilig Sionskerk  
Op 7 September jl. hield de Sionsgemeente in 
Veenendaal, op initiatief van de twee Thuis Front 
Comissies van de gemeente, voor de tweede keer 
een dienstenveiling. Een fantastisch concept, zo 
bleek opnieuw. Veel gemeenteleden boden iets aan: 
maaltijden, leuke uitjes, lekkere baksels, praktische 
hulp enz. enz. Bijna overal was belangstelling voor, 
waardoor er veel mooie onderlinge ontmoetingen in 
de gemeente ontstaan. En dit alles heeft ook nog 
eens meer dan €5.500 opgeleverd! Dit mooie bedrag 
zal naar de familie Roest en het andere zendings-
echtpaar gaan. 

Vrouwenreis GZB 
Wil je iets ervaren van wat God doet in Thailand? De 
GZB organiseert een vrouwenreis naar Thailand van 
23 maart t/m 3 april 2020! Meer info kun je vinden 
op: https://gzbexperience.nl/portfolio-
item/thailand-2020/  

Taalstudie 
We hebben het fonetische schrift ingewisseld voor het 
échte Thaise schrift. Onsamenhangende tekentjes 
woorden nu ineens herkenbare woorden. Soms komen  
we erachter dat een Thais geschreven woord eigenlijk 
een Engels woord is, zoals F-o-o-r-d (inderdaad het au-
tomerk). Cobi gaat samen met een andere taalstudent 
elke week week lesgeven bij twee Thaise meisjes. 
Thaise mensen leren 
graag het Engels en 
het is een mooie mo-
gelijkheid om een 
relatie op te bouwen. 
Uiteindelijk merken 
we wel dat echte 
zaken van het hart in 
de moedertaal het 
beste begrepen 
worden. Dat motiveert 
ons elke dag weer om 
hier hard mee aan de 
slag te gaan.  
Onze focus zal de komende zes maanden nog op de 
taalstudie zijn, daarna hopen wij te gaan verhuizen. Op 
onze nieuwe werkplek is de taalstudie nog niet klaar, 
maar kunnen we al wel een begin maken met ons 
toekomstige werk. We zullen meelopen, meekijken en 
waar nodig andere collega’s helpen. 
 
Hartelijke groet, 
Thomas, Cobi en Tim 

€ Dit kan middels een fiscaal aftrekbare gift: 
IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 o.v.v. Fam. 
Roest. Doneren kan ook via de website. 

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u con-
tact opnemen met Jozianne van der Hoe-
ven: jozianne@live.nl // 06-14562509 

Doneren, aanmelden voor de nieuwsbrief 
of de nieuwste online vlog bekijken?  
www.gzb.nl/thomasencobi 

De GZB en OMF werken samen om deze uit-
zending mogelijk te maken. Voor meer info: 
www.gzb.nl &  www.omf.org/nederland 
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