Roest in Thailand

September 2022

Nog een lekker glas karnemelk, een rondje mountainbiken met een vriend en heel veel
afscheidsknuffels van familie en vrienden. Zaterdag 8 augustus was het zover: we vertrokken weer
naar Thailand. Maar niet voordat we onze koffers tot de laatste kilo met hagelslag gevuld hadden.

Afscheid Sionskerk
Op zondag 7 augustus namen we afscheid van
de Sionskerk. Tim wilde graag ijsjes
trakteren bij de kinderkerk. Toepasselijk:
zijn Thaise naam betekent ook ‘ijsje’.
Wij keken terug op onze periode in
Nederland en realiseerden ons hoeveel wij
hebben ontvangen van gemeenteleden. Er is
voor ons gekookt, we konden
muziekinstrument lenen, we mochten meedoen
in het jeugdwerk en nog veel meer. We
vonden het mooi om deze dankbaarheid uit
te spreken.
Daarna kregen wij de zegen mee met dit
mooie lied:
De zegen van God zij met jou.
In het licht en het donker,
Hij blijft je trouw.
Elke stap van de weg
Die je gaat in Zijn naam,
Zal Hij je leiden in liefde,
Waar je ook zult gaan.
Ontvang nu de zegen van Hem.
Durf te dromen, te leven,
Vertrouw op Zijn stem.
In Zijn kracht ben je sterk.
Wees vervuld met Zijn Geest
Die je troost en je moed
geeft, vernieuwt en geneest.

Wees gezegend,
In de naam van de Vader,
Gezegend,
In de naam van de Zoon.
Wees gezegend
Met de Heilige Geest.

Terugreis
Onze ouders brachten ons naar Schiphol.
Met gemengde gevoelens vertrokken we uit
Nederland. Het was een nachtvlucht, dus
Jozef heeft bijna de hele reis geslapen.
Tim heeft wat uurtjes geslapen en
spelletjes gespeeld en wij hebben ook
even onze ogen dicht kunnen doen.

Wees krachtig en moedig
En wees niet bevreesd.

Stichting Lev Worship

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

Ontmoeting met de buren
In Bangkok moesten we op zoek naar
een taxi. Dat we nu de taal
spreken, maakt de zoektocht naar
een taxi een stuk makkelijker.
Eenmaal in Mahasarakham ontmoetten
we onze buren weer. Tim was erg
blij om weer met de buurjongens te
spelen en genoot van al zijn
speelgoed dat weer als nieuw was.
Jozef moest wel een beetje wennen
aan de warmte, hij had de hele dag
zweetdruppeltjes op zijn neus.
Buurman Surin was verhuisd naar een
andere stad, want heeft in het
afgelopen jaar verschillende
beroertes gehad. Hij kwam bij ons
langs, samen met zijn dochter.
We genieten van de geuren van Thais
eten. Het is eigenlijk best fijn om
weer terug te zijn.

Speuren naar een huis
Ondertussen waren we druk met de
zoektocht naar een huis in onze
nieuwe woonplaats Korat. Na 3 weken
speuren, hebben we inmiddels een
huis gevonden. In onze volgende
nieuwsbrief delen we graag met je
hoe we onze weg vinden in een
nieuwe woonplaats.

Een high five van Tim,
een glimlach van Jozef
en groetjes van Thomas & Cobi

Van de TFC
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat
Janine en Lilian de TFC komen versterken. Ze
stellen zich graag aan u voor:
'Ik ben Janine Buur en sinds kort
lid van de TFC. Begin van dit
jaar werd ik door een aantal
leden gevraagd en het
enthousiasme was aanstekelijk.
Ik hoop dat ik een mooie bijdrage
mag leveren aan de TFC.'
'Ik ben Lilian van Asperen,
getrouwd met Niek. We hebben 3
jongens en verwachten in november
ons vierde kindje. We wonen sinds
kort in Veenendaal.'

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
Het is voor Thomas en Cobi, Tim en Jozef altijd een feestje om post te
krijgen. Als u iets wilt sturen, gebruik dan dit nieuwe adres:
Familie Roest, 363 Soi Mu Ban Sam Yot Villa, Suranari, Mueang, Nakhon
Ratchasima, 30000, Thailand.

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

