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Thomas & Cobi  
       Roest 

April 2020   

Tim kijk verrast en ook ietwat verbaast. Snappen doet hij niet. Normaal ziet hij zijn opa en 

oma op een klein scherm en nu in levenden lijve op het vliegveld in Bangkok. Maar het ijs is 

snel gebroken! 

 
In december hebben wij de ouders van Thomas 

twee weken op bezoek gehad. Een bijzondere er-

varing om met deze kostbare mensen ons leven in 

Thailand te kunnen delen. Je snapt natuurlijk wel 

dat het voor ons moeilijk was toen het vliegtuig 

weer vertrok. We hebben er erg van genoten. 

Ontmoetingen 

Sinds wij in Lopburi wonen hebben wij veel tijd 

doorgebracht met diverse mensen. Relaties op-

bouwen is erg belangrijk in de Thaise cultuur. Zo heeft 

Cobi een aantal maanden kookles gehad van Phii Oe. 

Hierdoor weet ze bij welke lokale kraampjes ze krui-

den kan halen. Doordat we regelmatig teruggaan naar 

deze zelfde handelaren, kunnen we ook met hen een 

beetje relatie opbouwen. We vinden het jammer dat 

we deze relaties binnenkort weer los moeten laten als 

we gaan verhuizen. We hopen dat we door de contac-

ten iets van Gods liefde hebben kunnen laten zien.  

Verder heeft Thomas heeft kennis gemaakt met de mannen die voor OMF Thailand werken. 

Hij vond het leuk om te zien dat er geen doorsnee man op het veld werkt; iedereen is uniek 

en heeft zijn eigen persoonlijkheid. Een andere belangrijke ontmoeting was met het Isaan-

team. We waren uitgenodigd voor het jaarlijkse teamweekend. Op deze manier hebben wij 

kennisgemaakt met onze toekomstige collega’s en hebben we realistische en hoopvolle 

verhalen uit Isaan gehoord.  

 

Onze Missie 

Onze grote God samen 
delen in de kleine  
dingen van het leven.  
(naar 1 Thess. 2:8)  
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De ouders van Thomas op bezoek in Thailand  
en Cobi heeft kookles 

Thomas en Cobi Roest zijn van-
uit de Sionskerk in Veenendaal  

uitgezonden naar Thailand. 
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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  

Ook voor ons 

als TFC is het 

zoeken in 

deze tijd van 

corona. Zo 

hebben wij 

onze eerste verga-

dering via Zoom erop zitten. Het was fijn om elkaar 

te spreken, maar er was ook het gemis van een ech-

te ontmoeting, wat we altijd als erg bemoedigend 

ervaren. 

We hebben gesproken over de situatie van Thomas 

en Cobi. Gelukkig voorziet het international 

(medische)team van OMF de veldwerkers van ac-

tuele informatie en adviezen. OMF adviseert 

zendelingen in Thailand, die voor langere tijd zijn 

uitgezonden, voor nu om op hun post te blijven. In 

dit advies worden gezondheidsrisico’s per land ge-

wogen.  Uiteraard wordt de situatie door OMF NL en 

GZB voortdurend in de gaten gehouden. 

Op dit moment is de taalschool gesloten en mogen 

kinderen onder de vijf jaar en ouderen boven de 70 

jaar niet meer op pad gaan in Thailand. Best heel 

moeilijk dus, ook voor Tim. Gelukkig zijn Thomas en 

Cobi optimistisch van karakter en weten ze zich ge-

borgen in God.  

Verder is het goed om te melden dat post vanuit 

Nederland nu niet aankomt in Thailand. Bemoedigt 

u/jij de familie Roest dus vooral op een digitale ma-

nier..! 

Festival 

Een mooie mogelijkheid om de Thaise cultuur beter te le-

ren kennen en mensen te ontmoeten, is het bezoeken van 

festivals. In februari was bij ons in Lopburi het Koning Na-

rai Festival. Een week lang werd de tijd van deze koning 

(ca. 350 jaar geleden) nagespeeld, mensen droegen kle-

ding uit die tijd en er werden ceremonies gehouden om de 

geest van koning Narai te eren.  

Corona 

Het plan is nog steeds dat wij in mei gaan verhuizen naar 

Isaan. Momenteel is ver vooruitkijken lastig, -ook in Thai-

land is het corona-virus- dus we moeten tegen die tijd zien 

of dit door kan gaan.  

In het licht van alles wat momenteel gebeurt in de wereld 

houden wij vast aan God. Hij kent onze toekomst en daar-

om geloven we ook dat wij vooruit mogen plannen, wat er 

ook gebeurt. Wij wensen jou veel sterkte, in welke situatie 

je momenteel ook zit.  

Hartelijke groet,  

Thomas, Cobi en een high five van 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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Online TFC vergadering 

Het Isaan-team van OMF 


