
         Mahasarakham, 10 nov. 2021 

Beste gemeente in Woudenberg, 

 

Nog even… begin februari hopen wij jou weer in levende lijve te kunnen ontmoeten als wij op verlof zijn in 

Nederland. We kijken uit naar.. fietsen zonder straathonden achter ons aan, een lekker blokje oude kaas 

en noem maar op. Maar voordat het zover is delen we, door middel van deze brief, graag een ervaring.  

 

Regelmatig spreken wij samen over het ‘juiste’ moment om het evangelie te delen. Wij zijn immers in 

Thailand om het evangelie te delen. Tegelijk willen wij ook relaties opbouwen en is dat belangrijk in de 

Thaise cultuur. Dus ja, wanneer is het ‘juiste’ moment om het evangelie te delen? En wachten we op het 

juiste moment, of moeten we dat zelf ook actief creëren? 

 

In deze brief delen wij geen eenduidig antwoordt op deze vraag, maar een ervaring, wat jou wellicht kan 

helpen in het nadenken over de balans tussen God’s leiding en 

invulling geven aan het moment.  

 

Mek, zijn vrouw en zoontje Tonmai wonen in onze buurt. Zij hebben 

ongeveer dezelfde leeftijd als wij. De kinderen spelen regelmatig 

samen en als ouders praten wij met elkaar. Pas stond Mek ineens bij 

ons hek met de mededeling dat ze over twee weken gaan verhuizen. 

Hij heeft een baan in een andere provincie. We nodigden ze uit om, 

als afscheid, bij ons te komen eten. Zo gezegd, zo gedaan. Twee 

avonden later zaten we gezellig, in kleermakerszit op de grond, te 

eten. 

 

Was dit dan het juiste moment? We bereiden het e.e.a. voor en als afscheidscadeautje hadden we een 

bijbeldagboek voor kinderen gekocht.  

 

Toen ze kwamen eten hadden we zachtjes Thais christelijke muziek aangezet. De maaltijd openden we 

met gebed. In ons huis hangt een Thais schilderij over het verhaal van de Emmaus-gangers. Al gauw vroeg 

Mek of wij vaak Thaise muziek luisterden. Thomas legde uit dat wij vaak muziek luisteren waarin God 

wordt aanbeden; Thais, Nederlands, Engels.. Even later vroeg zijn vrouw wat er wordt uitgebeeld op het 

schilderij. Deze vraag gaf mogelijkheid om het verhaal van de Emmaus-gangers te delen. Toen het buiten 

donker was geworden bedacht Tim dat alle lampen uit moesten zodat we verstoppertje konden spelen. 

Tonmai (zoontje) reageerde angstig dat hij dat niet wilde, omdat hij bang was voor geesten. Mek zijn 

vrouw vroeg of Tim niet bang is voor geesten. Wij legde uit dat Tim wel eens bang is, maar dat wij dan met 

hem samen bidden of zingen, omdat Jezus sterker is dan iedere andere macht in deze wereld.  

 

Zijn zegen en tot ziens. 

Thomas, Cobi en Tim Roest 


