Maha Sarakram (Thailand), mei 2021

Beste gemeente Nieuwendijk,
Wij hadden gehoopt in deze tijd Nieuwendijk fysiek te bezoeken, maar er zit momenteel
ruim 11 duizend kilometer tussen jullie en ons in. In deze tijd van veel online
gebeurtenissen maakt afstand niet zo heel veel uit. Tegelijkertijd moet iedereen afstand
houden. Wellicht kunt u elkaar als gemeenteleden ook een stuk minder zien dan dat u
gewend was. Wij weten niet hoe corona u persoonlijk raakt, we hopen en bidden dat u
kracht vindt in de beloften van onze God.
Hier leek het wel mee te vallen met corona. Momenteel vindt er een derde golf plaats die
wel meer besmettingen geeft dan eerder. Thaise mensen zijn erg bang voor corona. Vanuit
de overheid zijn er niet heel veel regels, maar uit angst blijven mensen thuis, dragen
maskers en houden afstand. Bid je mee voor wijsheid in mogelijkheden om uit te reiken
naar onze omgeving?
Toen wij laatst eropuit gingen om te evangeliseren. ontmoeten we moeder Wen. Tijdens ons
gesprek, waar wij iets van Jezus wilden delen luisterde ze half en ook ietwat afgeleid. Ze
had het tussendoor over vogels die naast ons landden. We vroegen haar of ze wist wie deze
vogels had gemaakt. Ze antwoordde niet te weten waar alles vandaan komt. Dat gaf een
mooie mogelijkheid om te praten over God de schepper. Daarnaast vroegen we haar of we
voor haar mochten bidden. Thaise mensen laten graag voor zich bidden. “Het kan altijd iets
meer geluk of voorspoed geven”. Na het gebed kwam er een vrouw van de Thaise
Staatsloterij voorbij. Moeder Wen kocht een lot en zei: ‘hopelijk helpt je gebed en win ik nu
de loterij’. Als je een vogel ziet, denk dan aan moeder Wen en bid voor haar. Bid dat zij God
leert kennen als haar persoonlijke Verlosser en Bron van hoop.
Omdat veel buren momenteel thuis zijn, hebben we veel
contact met buren als Tim buiten speelt. Tim ziet
iedereen als zijn vriend en maakt gemakkelijk contact!
Dat helpt ons in nieuwe contacten. In onze buurt zijn
aardig veel lege kavels. Meneer Soerin onderhoudt één
van deze kavels. Hij is een welgestelde man die veel van de
wereld heeft gezien. Als we met hem praten over het
onderhouden van de tuin, dan geeft hij aan dat hij dit doet als een goede daad om zijn
karma op te bouwen. Van meneer Soerin verwachten wij, omdat hij veel van de wereld
heeft gezien, hij misschien minder animistisch is. Hierin realiseren wij ons beter dat het
spreekwoord “Thais zijn is boeddhist zijn” zo diep zit. Soms maakt het ons onzeker: hoe
gaat dit ooit veranderen? Gelukkig hangt het niet van ons af en worden we bemoedigd als
we de bijbel lezen, waarin God het onmogelijke mogelijk maakt. Bid je mee?
Gods zegen en kracht toegebeden,
Thomas, Cobi en Tim

