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Het studentencentrum is al maanden dicht. Alle ontmoetingen en lessen zijn online.
Gelukkig wonen er naast studenten ook nog heel veel andere mensen in Maha
Sarakham. Maar hoe bereiken we hen? Er zijn zoveel verschillende manieren van
evangelisatie..

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

Angst voor corona

Ons Postadres

Gelukkig kunnen we nog wel een-op-een met mensen
afspreken die we al kennen. In dorpjes waar we nog
nooit zijn geweest, worden we wat argwanend
aangekeken. Normaal gesproken zijn Thaise mensen
erg gastvrij, maar door de angst voor corona is dat
momenteel wel anders.
Relaties opbouwen in de buurt
Getuigenissen filmen
We zijn blij dat er online geen beperkende maatregelen

Thomas en Cobi Roest zijn vanuit
de Sionskerk in Veenendaal
uitgezonden naar Thailand.

gelden. Het filmen van getuigenissen van lokale
christenen gaat dus door. Deze getuigenissen worden
geplaatst op de Thaise Globalrize Facebookpagina met
175 duizend volgers. Rondom de Olympische Spelen
werd er een getuigenis gedeeld van een Thaise
Olympisch

sporter.

Voor

onszelf

is

het

ook

bemoedigend om de getuigenissen te horen van Thaise
christenen. God brengt hoop en ruimte in het leven van
mensen. Dat motiveert! Ons verlangen is dat iedere Thai
het bevrijdende evangelie van Jezus leert kennen.
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Van de TFC

Met boeken naar de markt
“Als u iets voor 50 baht koopt, krijgt u er een

We willen als TFC uw gebed

gratis zonnebril bij!” Zo stond een collega-

vragen voor het werk van

echtpaar regelmatig christelijke boeken te

Thomas en Cobi, in het

verkopen op lokale markten. Dit echtpaar

bijzonder voor de getuigenissen

gaat na 25 jaar kerkplanten in Thailand met

van Thaise christenen. Bid u

pensioen. Een onderdeel van hun werk was

mee dat deze getuigenissen op

christelijke boeken verkopen op een markt.

Facebook het hart raken van

Dit deden ze om christenen te kunnen

mensen, zodat ze op zoek gaan

vinden en om op een centrale plek aanwezig

naar meer van God en Hem

te zijn. Op de markt leren ze mensen kennen

leren kennen?

en knopen ze gesprekken aan over Jezus.
Inmiddels hebben wij alles gekregen om ook

Wilt u (nog) een keer iets

boeken op een markt te gaan verkopen. Op

opsturen naar Thomas, Cobi en

een markt staan met een tafel gaat niet

Tim? Een bemoedigend kaartje,

zomaar.

De

marktmeester

zal

eerst

Boeken uitdelen aan kinderen

iets typisch Nederlands of iets
voor Tim? Het adres van de

toestemming moeten geven. Momenteel

gaan we regelmatig naar een specifieke markt om relaties met de familie Roest staat op de voorkant van deze
verkopers op te bouwen. Bid je mee dat we binnenkort de nieuwsbrief.
mogelijkheid hebben om boeken te verkopen op een markt?

Sterren en stippen

2017

Nu we ons wanen in ‘de wereld van boeken’, kwamen we ook het
boek ‘Niemand is zoals jij’ van Max Lucado tegen in het Thais. Dit
boek hebben we uitgedeeld aan de kinderen die we in onze
omgeving kennen. Bid je mee dat dit boek indruk op ze maakt en
openingen geeft om God te zoeken?

In Jezus verbonden, Thomas, Cobi en Tim

Tim speelt met een buurjongen

Geven

€

Dit kan middels een fiscaal aftrekbare gift:
IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 o.v.v. Fam.
Roest. Doneren kan ook via de website.

Online

Doneren, aanmelden voor de nieuwsbrief
of de nieuwste online vlog bekijken?
www.gzb.nl/thomasencobi

@

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Jozianne van der Hoeven: jozianne@live.nl // 06-14562509
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De GZB en OMF werken samen om deze uitzending mogelijk te maken. Voor meer info:
www.gzb.nl & www.omf.org/nederland

