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Het is het regenseizoen in Thailand. Dat betekent dat er mooie bloemen groeien. We hebben 

wat potten met mooie bloemen en planten gekocht. Heerlijk; een teken dat ons huis steeds 

meer een thuis is.  

Nu we intussen gesetteld zijn in Maha Sarakham, hebben 

we onze taalstudie weer opgepakt. Om dit te kunnen 

doen, hadden we hulp nodig van een Thais persoon. Tho-

mas had al snel iemand gevonden: Suwit. Ze brengen sa-

men veel tijd door. Naast taalstudie gaan ze ook samen op 

pad om meer over de Thaise cultuur te leren. Cobi heeft 

een tijdje hulp gehad van Earn. Zij vond een baan, dus 

moest helaas stoppen. Nu studeert Cobi via Skype met docenten vanuit Lopburi. Hopelijk 

vindt Cobi binnenkort ook een lokale vrouw die haar wil helpen.  

Een ritme vinden... 

Na de onrustige tijd van verhuizen merk-

ten we de behoefte aan structuur en heb-

ben we een weekschema gemaakt. Iedere 

zaterdagavond gaan we naar het studen-

tencentrum waar Thaise PABO-studenten 

Engels leren. We doen een spel, zingen 

een lied, delen een bijbelverhaal en gaan 

in kleine groepjes uit elkaar om het bijbel-

verhaal te bespreken. Alle activiteiten worden in het Engels gedaan. Dit is een mooie manier 

om relaties te bouwen en het evangelie te delen.  

 

Onze Missie 

Onze grote God samen 
delen in de kleine  
dingen van het leven.  
(naar 1 Thess. 2:8)  
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Thomas en Cobi Roest zijn van-
uit de Sionskerk in Veenendaal  

uitgezonden naar Thailand. 

Thomas en zijn taahulp Suwit 
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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  

Als TFC zijn we dankbaar dat Thomas, Cobi en Tim 

hun plek aan het vinden zijn in Maha Sarakham. Ook 

wij vinden onze weg, nu alles anders gaat dan het 

ging. Het was fijn om (toen het nog mocht) een 

face2face vergadering te kunnen hebben op 1,5 me-

ter. Het is wat zoeken naar hoe we 

‘zichtbaar’ blijven, nu veel activi-

teiten, markten en andere bijeen-

komsten niet door gaan. Er zijn 

minder mogelijkheden het verhaal 

van Thomas en Cobi te delen. Om 

toch aan hen te blijven denken en 

voor hen te blijven bidden, heb-

ben we een mooie boekenlegger 

(met het nieuwe adres) naar de 

betrokken gemeenten gestuurd.  

Verder nemen we als TFC helaas 

afscheid van onze penningmeester 

Jaap Rauw. Hij heeft een bestuurs-

functie bij Operatie Mobilisatie 

(OM) mogen aannemen en zal daarom zijn taak bin-

nen de TFC neerleggen. We hebben hem leren ken-

nen als een betrokken, integer en kundig persoon, 

met een groot hart voor het werk van God. We wil-

len hem ook vanaf deze plek heel hartelijk bedanken 

voor al het werk dat hij de afgelopen jaren heeft 

gedaan!  

 

Bidt en zoekt u/jij met ons mee naar een goede 

opvolger? 

Iedere donderdagochtend past Melody, een Filipijnse 

vrouw, op Tim. Tim geniet van het leren van het Engels en 

spelletjes doen. Wij gaan intussen naar de campus voor 

een gebedswandeling en hopen op mogelijkheden om het 

evangelie te kunnen delen en relaties op te bouwen met 

mensen van de universiteit. ’s Avonds volgen we een on-

line training over het vertellen van bijbelverhalen. Thaise 

mensen houden namelijk erg van verhalen.  Alle resteren-

de tijd in onze planning gebruiken we voor onze taalstudie.  

Teamtraining 

Verder hebben 

we met onze 

directe colle-

ga’s gesproken 

over onze visie 

en hoe samen 

te werken. We 

zijn een inter-

nationaal team 

met drie vrouwen uit Oostenrijk, de Filipijnen en de VS.  

Ook hebben we met collega’s vanuit heel Thailand nage-

dacht over evangelisatie en kerkplanting. Hoe snel laat je 

nieuw-gelovigen meedoen? In welke context wordt het 

evangelie begrepen door Thaise mensen? Lokale, Thaise 

werkers, trainen nieuw-gelovigen vaak vanaf dag één om 

mee te doen. We zijn volop in een leer-, uitprobeer- en 

ontdek proces. Hier genieten we van! 

 

Zegen van onze God voor jou.  

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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Met onze directe collega’s uit Maha Sarakhan 


