
GZB Vrouwenreis
Zomaar wat vragen die werden gesteld
tijdens GZB vrouwenreis. Van 31 oktober
tot 11 november kwamen er 7 vrouwen naar
Thailand. Eerst hebben wij met elkaar
genoten van de prachtige natuur, daarna
kwam een deel van de groep met ons mee
naar Korat. Fijn om ons leven te kunnen
delen, soms is het lastig om over te
brengen hoe ons leven hier is. Het leuke
van de vrouwenreis was dat de gestelde
vragen ons weer na lieten denken over de
‘gewone’ dingen. Dank met ons mee dat het
bezoek een bemoediging voor ons was.

Hoe is deze kerk ontstaan? Wat eten we nu? Wat leuk om te zien hoe blij jullie worden van
post! Geef je Tim naast het internationale onderwijs ook nog Nederlandse les?
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Op zoek naar een kerk
We zijn bezig een kerk te zoeken om ons
bij aan te sluiten. Elke zondag
bezoeken we een andere gemeente. Waar
vinden wij onze plek? Dank voor de
diverse kerken om ons heen. Bid u mee
voor Gods leiding in het vinden van een
geschikte kerk?

"Onze missie is onze grote God 
samen delen in de kleine dingen 

van het leven." 
(naar 1 Thess. 2:8)



Jezus en het water
Op 8 november werd Loy Krathong
gevierd, aan het einde van het
regenseizoen, Bij deze gelegenheid
worden kleine, zelfgemaakte
vlootjes (van bijvoorbeeld
bananenstam versierd met bloemen)
losgelaten in het water. Hierbij
wordt de god van het water gedankt
voor het water en wordt er
vergeving gevraagd voor zonden. De
meeste coronabeperkingen zijn
opgeheven, daarom kon Loy Krathong
dit jaar uitgebreid worden gevierd.

Het thema water bracht ons op het
idee om mensen het verhaal te
vertellen van Jezus die de storm
stilde (Markus 4:35-41). Een aantal
dagen later hebben wij met
verschillende mensen gesproken over
Loy Krathong en het verhaal van
Jezus gedeeld. Bidden jullie mee
dat de Thaise bevolking Jezus zal
leren kennen?

Wilt u het werk van Thomas en Cobi financieel ondersteunen? Dit kan
middels een fiscaal aftrekbare gift: IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 o.v.v.
Fam. Roest. 
Doneren en aanmelden voor de nieuwsbrief kan ook via
www.gzb.nl/thomasencobi

Thomas en Cobi Roest zijn vanuit  de Sionskerk in Veenendaal uitgezonden
naar Thailand. De GZB en OMF werken samen om deze uitzending mogelijk te
maken.

Postadres Thomas en Cobi
Tot en met juli: Familie Roest Camphuysenstraat 3, 3906 WV Veenendaal.
Vanaf augustus: OMF Bangkok 87/419 muu Burapha 18 – soi Watweluwanaram
19 – Songprapha road – Seekan – Don Mueang 10210 – Bangkok – Thailand.

Een paar weken geleden werd er iets
bijzonders bezorgd bij de Familie Roest: een
meterslange vlaggenlijn uit Veenendaal. Elk
vlaggetje was gemaakt door een gemeentelid
uit de Sionskerk. Het ene vlaggetje met een
foto, een ander vlaggetje met een
bemoedigende bijbeltekst en weer een ander
met een kleurplaat voor Tim. Bemoedigend
voor Thomas en Cobi en voor ons als
thuisfrontcommissie. We willen u van harte
bedanken voor uw meeleven en gebed!

Als u straks weer post wil sturen naar
Thailand, let dan op: het postadres is
gewijzigd. In onderstaand groen vlak vindt u
het nieuwe adres. 

Van de TFC

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Aliene Methorst: 06-81982013,
boelealiene@gmail.com

Zegen en een high
five!

 
Thomas & Cobi, Tim

en Jozef


