Nieuwsbrief Juli 2022

สวัสดีครับ / ค่ะ Sawatdii Khrap/Kha,

We zijn heel blij om te kunnen vertellen dat Film een duidelijke keus gemaakt heeft om Jezus te
blijven volgen. We hopen dat ze nu steeds meer zal groeien in haar geloof!

Film en Rin
Vorige keer schreven we dat Film na haar scheiding weer thuis was gaan wonen en dat haar
ouders probeerden haar te dwingen weer Boeddhiste te worden. We waren dan ook heel blij
toen Film onlangs besloot weg te vluchten van huis om bij Rin (haar verloofde) te gaan wonen.
Samen willen ze nu God dienen op de plek(ken) waar God hen roept. Ze willen snel trouwen en
dan verhuizen naar de plek waar ze denken dat God hen nodig heeft. Graag uw en jullie gebed
voor Film en Rin!

Mod X, Rin en Film met ons gezin

Coaching
Een mooi onderdeel van de Bijbelcursus die Wilke geeft is het coachen van de deelnemers in
doelen die ze zelf mogen verzinnen, maar die te maken hebben met hun werk in de kerk, met
evangelisatie of met hun leven als christen. Om de deelnemers hierbij te coachen heeft Wilke
een cursus gedaan die de T(heological) E(ducation on) E(xtension) aanbiedt voor de leiders
van niveau 2. Wilke heeft nu zijn eerste coaching gesprek met één van de deelnemers gevoerd
(Het duurt ongeveer een uur en zo kan er maar één gesprek per keer plaats vinden). Hopelijk
leren de deelnemers zo zichzelf uit te dagen in hun dienst aan God en in hun leven als
christen. Graag gebed dat ze er echt door mogen groeien in hun geloof en dienst aan God.

Kerk
De Kerk in Khon Sawan is nog steeds erg klein en kwetsbaar. Elke zondag komen we samen
met Mod X, opa Lod en Mod (de vrouw waar we in de vorige nieuwsbrief over schreven). Graag
gebed dat we in de komende maanden nog nieuwe leden mogen krijgen die mee zullen werken
in het werk.

Toekomst
Naast deze dingen houdt de toekomst ons veel bezig. Voor Lizette komt de middelbare school
in zicht en we zien ook hoe Lizette en Matthias steeds meer behoefte hebben aan vrienden en
vriendinnen. Daarom zullen we ofwel een nieuwe plek in Thailand moeten zoeken waar er een
internationale school is of we keren terug naar Nederland. Als we in Thailand blijven zouden we
in Udon Thani kunnen gaan werken en dan hetzelfde werk blijven doen als we nu doen. Een
andere mogelijkheid is dat we naar Chiang Mai gaan, een stad in het Noorden. We zouden dan
gaan proberen om christenen uit het Noorden te mobiliseren om in hun eigen land te gaan
evangeliseren. Veel christenen uit het Noorden verhuizen voor hun werk naar een andere plek
in Thailand en zo zouden zij ideale zendelingen kunnen zijn op hun nieuwe woon/werkplek.
Maar hierin moeten ze vaak wel begeleid en gecoacht worden. Wilke zou daarnaast misschien
ook wat les kunnen geven op een Bijbelseminarie van OMF.
We willen waarschijnlijk rond januari verhuizen en zo hopen we rond oktober echt te weten wat
Gods weg met ons is voor de komende jaren. Graag jullie gebed dat het heel duidelijk mag
worden voor ons alle vier wat Gods weg zal zijn.

Een hartelijke groet namens ons!

Marlies, Wilke, Lizette en Matthias

Beste lezers,

Gebedsbijeenkomst
Aan de online gebedsbijeenkomst van jl. 10 april denken wij met dankbaarheid terug. Het
was goed om elkaar op deze wijze te mogen en kunnen ontmoeten. Gesteund door het
medeleven en gedragen door de gebeden mochten we allen ons werk in Isaan en voor
het TFT voortzetten.
Het is op dit moment nog niet duidelijk welke weg God met Wilke, Marlies en de kinderen
gaan wil. Ook het achterlaten van het kleine groepje christenen in Khon Sawan is
moeilijk. Deze vragen en zorgen willen we nogmaals op een online gebedsbijeenkomst
aan de Here voorleggen.
Noteer dus alvast zondag 4 september 2022 van 13.30 – 14.30 uur.

Achterbandag
Een volgende activiteit staat gepland op zaterdag 8 oktober 2022. De contactpersonen,
gebruikers van de gebedsapp, nieuwsbrieflezers en donateurs worden van harte
uitgenodigd op deze achterbandag. Deze dag wordt waarschijnlijk in Leiden gehouden.

Wel is het zeker dat ook Wilke en Marlies een gedeelte van de dag online aanwezig
zullen zijn. De dag begint om 09.30 uur en na een kop soep met een broodje sluiten we
om 13.00 uur deze ontmoeting af.
Van harte aanbevolen.

Rommelmarkt
Wilke is als predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk verbonden aan Leiden.
Zaterdag 21 mei werd in Leiden een rommelmarkt georganiseerd voor het werk in Isaan.
Er was veel ‘rommel’, maar vooral veel gezelligheid. En een prachtige opbrengst:
€4575,= kon worden overgemaakt naar de rekening van OMF voor het werk van Wilke
en Marlies. Hartelijk bedankt, Leiden!

Giften
In deze nieuwsbrief willen we u ook wijzen op de wijziging van het rekeningnummer
waarnaar u uw gift kunt overmaken. Het u bekende rekeningnummer wordt per 1-1-2023
opgeheven.

Via onderstaande QR-code kunt u een nieuwe automatische incasso aanmaken:

Dat kan ook via de link: https://omf-nl.formtitan.com/007-Incasso?fld35=L13117R#/

Vergeet niet uw huidige overschrijving naar het oude rekeningnummer stop te zetten!

Handmatige giften
Giften kunnen ook nog steeds handmatig worden overgemaakt aan OMF naar
rekeningnummer NL36 INGB 0000 4932 96. Vermeld bij de overboeking de code van de
familie den Hertog (L13117R) zodat duidelijk is dat uw gift voor hun werk bestemd is.

Daarnaast is het verzoek vanuit OMF om uw postcode en huisnummer bij uw
overboeking te vermelden. Vanuit de bank zijn die gegevens niet beschikbaar, waardoor
we niet in staat zijn contact met u op te nemen als dat nodig is.

Voorbeeld handmatige overboeking:
Rekeningnummer NL36 INGB 0000 4932 96 t.n.v. OMF Nederland
o.v.v. L13117R en o.v.v. uw postcode en huisnummer dus bijvoorbeeld: L13117R
1234PC56.

Heeft u vragen over deze verandering, neem dan contact op via thuisfront@cgkleiden.nl

Een hartelijke groet van het TFT
Yvonne Bil, David van der Lee, Joke van Middelkoop, Rosalie Remijn, Paul Tijmons en
Tineke Toet

Wilt u ons steunen? Dat kan:
Door te bidden
•

Dank dat Film gevlucht is en Jezus wil blijven volgen.

•

Gebed dat Film en Rin samen God zullen dienen

•

Dank voor de coaching gesprekken bij de bijbelcursus

•

Gebed dat het de deelnemers zal helpen te groeien in geloof en de dienst aan God

•

Dank voor de kerk, Mod X, opa Lod en Mod

•

Gebed dat de kerk mag groeien en het evangelie mag blijven klinken in Khon Sawan

•

Gebed voor helderheid voor ons voor de toekomst

Door een financiële bijdrage te doen:
Rekeningnummer NL36 INGB 0000 4932 96 t.n.v. OMF Nederland
o.v.v. L13117R en o.v.v. uw postcode en huisnummer.
U kunt uw bijdrage ook leveren via onderstaande QR-code:

Of via https://omf-nl.formtitan.com/007-Incasso?fld35=L13117R#/

Wilt u de thuisfrontcommissie een e-mail sturen? Antwoord dan via: thuisfront@cgkleiden.nl
Wilt u ons direct antwoorden? Antwoord dan via: wilkedh@gmail.com
Ons adres:
Family W.M. den Hertog
349 Muu 11 t. Baan Sok
a. Khon Sawan c. Chaiyaphum
36140 Thailand
Wilt u veranderen hoe u deze nieuwsbrieven ontvangt?
U kunt uw gegevens wijzigen of u laten uitschrijven

