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Hij is machtig, Hij is krachtig, Hij is prachtig en waarachtig. Hij is machtig Jezus de Heer! En 
geen ding (en geen ding) is onmogelijk (is onmogelijk) voor degene (voor degene) die Hem ge-
looft! (Elly & Rikkert). 
 
... klinkt luid uit de boxen van de auto. Want ja, voor de zoveelste keer zijn we onderweg naar 
de bouwmarkt. We zijn blij dat we een huis hebben 
in Mahasarakham, maar dat ging niet zonder slag of 
stoot. 
Toen Thomas in het ‘nieuwe huis’ bezig was, zag hij 
tien mensen zoekend door de straat lopen. Hij ging 
vervolgens weg om met Cobi en Tim wat dingen 
voor het huis te halen. Toen we dat aan het doen 
waren, belde de buurvrouw. Ze zei: ‘Thomas er is 
een probleem, kom terug, ik kan het je niet vertel-
len.’ Ze droeg ons op om absoluut geen spullen voor 
het nieuwe huis te halen en direct te komen. Toen 
kregen we het vermoeden dat er iets mis was. We 
hebben de auto stilgezet langs de weg en hebben 
onze teamleidster gebeld. Die is naar het huis ge-
gaan en heeft de huiseigenaar gebeld. De tien men-
sen waren schoonmakers van de bank die het huis 
verkoopbaar moesten gaan maken, in verband met 
financiële problemen bij de verhuurder. Zo waren 
we ineens ons huis kwijt… 
 
Diezelfde middag hebben we het huis weer leegge-
haald en zaten we verdrietig, met al onze spullen, in 
het studentencentrum. Lokale christenen namen 
ons direct mee naar een ander huis in een buurt die 
wij ook fijn vonden. De dag erna konden we al een 
nieuw contract tekenen. We moesten wel 1,5 week op het huis wachten. Om de tijd te over-
bruggen zijn we een weekje in een naburige provincie geweest. Toen we in het eerste huis 
waren, zeiden we wel eens tegen elkaar dat het ‘duister’ en ‘onprettig’ voelde. Volgens Thaise 
buren was het huis bezeten. Toen onze teamleidster bij het huis aan het wachten was, zag ze 
een enorme slang in de tuin.  

 

Onze Missie 

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

 

Ons Postadres  
Family Roest 
137/108 Muubaan Suan-
sarakham1 
Soi 1 Muu 8 
Tambon Khaamriang 
Amphoe Kantharawichai 
Maha Sarakham 
44150 
Thailand 

Tim tussen de verhuisdozen 

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

uitgezonden naar Thailand. 

Thomas aan het klussen in ons échte  
nieuwe huis 
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Thailand  
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Start All Nations 

Bijbelschool 

Uitgezonden naar 
Thailand 

Taal- en Cultuurstudie 
Thailand 

Verhuisd naar 
Maha Sarakham  
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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  

Wat is het soms lasting om op zoveel afstand van 
Thomas en Cobi te zijn. Normaal gesproken zou je 
elkaar helpen met een verhuizing. Zéker als tijdens 
de verhuizing blijkt dat het nieuwe huis niet meer 
‘doorgaat’. We voelden ons nogal machteloos om 
het allemaal vanaf zo ver, via de app en beeldbellen, 
mee te krijgen.  
Het enige wat we als TFC konden doen was voor 
Thomas, Cobi en Tim te bidden en dat hebben we 
gedaan. Ook veel andere mensen hebben meegebe-
den.  
Het was zo bijzonder om te horen dat dit verhoord 
werd! Thomas en Cobi kregen de al betaalde borg 
van het oude huis terug en hadden snel een nieuw 
huis gevonden. Dit was voor ons bemoedigend om 
te ervaren. Gods licht is sterker dan de duisternis!  
 
We willen ook jullie vragen om voor Thomas en Cobi 
te bidden. We hebben een aantal specifieke punten: 
- Bid voor Gods bescherming over hen, nu zij meer 
spirituele duisternis ervaren. 
- ‘Regeldingen’ kosten veel tijd in Thailand. Bid voor 
energie en geduld hierin. 
- Bid voor goede relaties met de nieuwe buren. En 
bid ook voor Tim, dat hij leuke vriendjes in de buurt 
mag krijgen en snel mag wennen. 
- Dank God voor de nieuwe college’s die Thomas en 
Cobi hebben gekregen en bid God voor eenheid in 
het team. 

€ 

Deze ervaring zien we als een ontmoediging van het 
kwaad. We kwamen hier vol enthousiasme en werden 
door deze ervaring flink ontmoedigd. Maar zoals het liedje 
van Elly en Rikkert zegt: “Hij is machtig, Hij is krachtig, Hij is 
prachtig en waarachtig”. En dat is iets wat we misschien 
niet altijd ervaren, maar waar we wel op mogen vertrou-
wen, omdat het in Zijn Woord staat. 
  
Afscheid van 
Lopburi en 
inburgeren in 
Mahasarak-
ham 
Voorafgaand 
aan de ver-
huizing, heb-
ben we na-
tuurlijk ook 
afscheid geno-
men in Lopburi. Zo hadden we een afscheidsmaaltijd met 
onze taaldocenten, had Tim afscheid bij de kinderopvang, 
hebben we koekjes bakken voor alle buren, afscheid geno-
men van de kerk en gingen we nog een laatste keer naar 
dat mooie meertje en de speeltuin. Vanuit Lopburi nemen 
we waardevolle herinneringen mee. We kijken er goed op 
terug. Natuurlijk is er ook altijd weer de pijn van het af-
scheid, maar in de afgelopen jaren hebben we ervaren dat 
God altijd weer voorziet in wat we nodig hebben.  
De komende tijd zullen we allerlei klusjes in ons nieuwe 
huis doen en gaan we de buurt en stad verkennen. Ook 
hopen we de eerste relaties met mensen te kunnen leg-
gen. Daarnaast hebben we een gebedsdag met collega’s 
van OMF in Isaan en een kennismaking met ons lokale 
team, wat bestaat uit drie vrouwen uit de Filipijnen, Oos-
tenrijk en Amerika.  

 
We bidden je de vrede van God toe! 
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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Afscheid van onze medestudenten in Lopburi 


