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 We zijn inmiddels al weer meer dan 2 
maanden terug in Thailand, dus hoog 
tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. 

 We kijken terug op een mooi en druk 
verlof in Nederland. Het was fijn om 
zoveel mensen die betrokken zijn bij 
het zendingswerk in Thailand te 
ontmoeten. Tijdens presentaties en in 
zendingsdiensten konden we delen over 
wat God aan het doen is in Yang Sisurat. 
Als je zo terugkijkt dan is het heel 

bijzonder om te zien hoe Hij op zoveel 
manieren aan het werk is (geweest). 

 Hoewel verlof altijd ook bedoeld is om 
een beetje tot rust te komen blijkt in 
de praktijk dat daar nooit zoveel van 
terecht komt. Gelukkig zijn we gezond 
en konden we naast de drukte ook 
genieten van wat leuke dingen.

 Gelijk na onze terugkeer in Thailand is 
Reinout doorgevlogen naar Singapore 
voor een cursus ter voorbereiding op 

het leiderschap van het Isaan team. 
Samen met collega’s Sijmen en Annelies 
hopen we eind juni het stokje over te 
nemen van Marten en Esther Visser.

 Toen we terug kwamen in Yang Sisurat 
waren de mensen blij dat we er weer 
waren. Voor de kerk is zo’n periode van 
drie maanden behoorlijk lang! Inmiddels 
hebben we het werk weer volledig 
opgepakt en zit de agenda weer vol met 
activiteiten

Terug in Thailand

DOOP VAN TWEE NIEUWE 
GELOVIGEN EIND MAART

SNEEUW!!!!!!!!! DAAR GAAN WE WEER… PRESENTATIE

NIEUWS UIT THAILAND



  Met onze nieuw taak als Regionaal 
leider van de Isaan Joint Venture 
moeten we ons gedeeltelijk 
terugtrekken uit het werk in Yang 
Sisurat. Iets dat op zich helemaal niet 
erg is. De kerk wordt steeds 
zelfstandiger alleen vinden ze het fijn 
om mij zoveel mogelijk in de schoenen 
te schuiven als ik er ben :). Doordat ik 
me nu verplicht wat meer terug moet 
trekken zien we dat mensen meer 
verantwoordelijkheid om zich nemen in 
de kerk en dat ze elkaar ook 
aanmoedigen om samen gemeente te 
zijn.

 We zijn blij dat de gemeente blijft 
groeien. Toch zijn er ook 
teleurstellingen. Mensen vallen soms 
terug in het Boeddhisme onder druk 
van familie of mensen uit het dorp. Het 
blijft overduidelijk dat we te maken 
hebben met een geestelijke strijd die 
draait om zielen van mensen. 

 Soms krijgen we de vraag wat onze 
nieuwe taak nu precies inhoudt. In de 
komende nieuwsbrieven hoop ik elke 
keer een of meerdere dingen uit onze 
takenpakket te noemen en uit te leggen. 

 De eerste taak is het leiden van de 
Isaan Joint Venture. Dit doe ik samen 
met collega Sijmen, maar ik heb de 
voorzittersrol. 

Wat is die Isaan Joint Venture precies? 
In Isaan zijn een heel aantal andere 
zendingsorganisaties actief naast OMF.  
Veel van deze organisaties hebben ook 
als doel om kerken te planten in 
districten waar nog geen kerken zijn. 
Zo’n anderhalf jaar geleden is het 
initiatief genomen om met diverse 
organisaties te gaan praten om samen 
te gaan werken. Dat is de basis geweest 
van de Isaan Joint Venture. Praktisch 
betekent dit bijvoorbeeld dat het OMF 
Isaan team niet meer bestaat. We zijn 
opgegaan in de Isaan Joint Venture 
samen met de andere organisaties die 
meedoen. De kerkplantingsteams die er 
zijn kunnen dus uit zendelingen van 
diverse organisaties bestaan. Als leiders 
zijn we hier eindverantwoordelijk voor.

Huidige werk Onze nieuwe rol

WERK IN BEELD

PREKEN IN BANGKOK

PAASVIERING IN 
KHON KAEN

VLEES VOOR LUNCH

THAIS NIEUWJAAR

BIJBELSTUDIE IN DE KERK 
OP ZONDAG



Zendingsnieuws
  Als zendelingen werken we op het veld 
onder verantwoordelijkheid van OMF 
Thailand. In Nederland hebben we zowel 
met OMF Nederland als met GZB te 
maken. Het werk van deze beide 
organisaties is een stuk breder dan het 
werk dat wij doen in Isaan. OMF stuurt 
regelmatig een nieuwsbrief via de mail 
waarin ze breed informeren over Gods 
werk in Azië. OMF wil ook graag u als 
nieuwsbrief lezers op de hoogte houden, 
maar ivm privacy wetgeving kunnen wij de 
e-mail adressen niet zomaar geven. Mocht 
u interesse hebben in deze nieuwsmails 
van OMF laat het ons dan even weten. In 
de laatste Alle Volken van GZB werd 
uitgebreid stilgestaan bij het werk in Isaan. 
U kunt deze uitgave opvragen via 
www.gzb.nl Er staat ook meer info op: 
http://zendingsexpeditie.nl/
zendingsexpeditie/

Danken/Bidden
  Zendingswerk is Gods werk. Daarom 
delen we graag de onderstaande dank- en 
gebedspunten :

- Dank God voor het goede verlof in 
Nederland en de mogelijkheden om te 
getuigen van Zijn werk in Isaan

- Dank dat God Zijn Gemeente in Yang 
Sisurat verder bouwt

- Bid voor het gezin van Phoo Dii en Mee 
Tii die terug gevallen zijn in Boeddhisme 
en niets meer met de kerk te maken 
willen hebben

- Bid voor juf Petra in augustus voor een 
jaar naar Thailand komt om de jongens 
les te geven

- Bid voor deze laatste maand om ons 
voor te bereiden op het leiderschap

- Bid voor ‘Limonade’ (zie weblog) die het 
verlangen heeft om God te volgen in 
haar leven. Een heftige keuze omdat ze 
de enige christen op de middelbare 
school is

- Bid voor Phoo Od als hij de gemeente 
dient als ouderling. Bid ook dat nieuwe 
leiders zullen opstaan in de gemeente

NATHAN
IK VOND NEDERLAND SUPERLEUK. 
ELKE DAG MET HEEL VEEL 
VRIENDJES IN DE KLAS, OP VRIJE 
MIDDAGEN MET VRIENDJES 
SPELEN, LOGEREN, DE SNEEUW, 
MIJN VERJAARDAG EN IK HEB 
MIJN ZWEMDIPLOMA A GEHAALD! 
HET IS HIER ERG HEET DUS HET 
IS WEL HANDIG DAT IK NU GOED 
KAN ZWEMMEN. IK BEN EEN 
SUPER GOEDE LEGO BOUWER. 
ELKE DAG VERZIN IK ZELF WEER 
IETS WAT IK GA BOUWEN. 

MANUEL
IK VOND HET HEEL GEZELLIG OM 
IN NEDERLAND NAAR SCHOOL TE 
GAAN EN IK HEB VEEL NIEUWE 
VRIENDJES GEKREGEN. IK MIS ZE 
WEL HEEL ERG EN IK ZEG VAAK 
DAT IK WEER TERUG WIL. IK BEN 
PAS JARIG GEWEEST EN BEN NU 
AL 5 JAAR! IK HEB LEUKE 
CADEAUS GEHAD EN HET WAS ERG 
LEUK MET MIJN VRIENDJES HIER. 
IK SPEEL GRAAG MET LEGO EN 
PLAYMOBIL OF LEKKER BUITEN 
MET MIJN BROERTJE TIMON. 

TIMON
IK VOND DE LAMMETJES, KOEIEN 
GEITJES EN PAARDEN IN 
NEDERLAND ERG MOOI. IK VOND 
HET JAMMER DAT IK NIET 
ZOVEEL BUITEN KON SPELEN, DUS 
IK BEN NU HEEL BLIJ DAT IK 
WEER IN THAILAND BEN. IK SPEEL 
ELKE DAG IN DE ZANDBAK EN IN 
HET ZWEMBADJE. IK BEN VAAK 
ERG VROLIJK. DE THAISE MENSEN 
VINDEN MIJN KRULLEN ERG 
MOOI MAAR IK VIND HET NIET 
ZO LEUK ALS ZE AAN MIJ ZITTEN.  

http://www.gzb.nl
http://zendingsexpeditie.nl/zendingsexpeditie/
http://www.gzb.nl
http://zendingsexpeditie.nl/zendingsexpeditie/


BLIJF OP DE 
HOOGTE!


- Op een zondag kwam Limonade 
de kerk in Yang Sisurat lopen… 

- Regen is een zegen voor de 
hitte, maar een uitdaging met 
alle lekkage…

- Met 16 mensen in de auto naar 
de gezamenlijke paasviering…

Lees deze en nog veel andere 
stukjes op onze weblog: 
www.vanheiningen.net 

 Op deze blog kunt u ook uw e-
mail adres achterlaten om 
automatisch nieuwe stukjes te 
ontvangen. Vergeet niet de link te 
bevestigen die u ontvangt.  Verder 
is het ook mogelijk om ons via 
Facebook of Twitter te volgen. 

START NIEUWE KERK


HULP UIT HONG KONG 
MET EVANGELISEREN

Adres gegevens:

Familie van Heiningen
P.O.BOX 10
YANG SISURAT
MAHA SARAKHAM 44210
E-mail: reinout.arenda@gmail.com
Tel: +66 861236950
Skype: Reinout27481
Twitter: www.twitter.com/reinoutvh 
Website: www.vanheiningen.net
U kunt ons ook vinden op facebook!

De GZB en OMF werken samen om de 
uitzending van Reinout, Arenda, Nathan, Manuel 
en Timon mogelijk te maken. De verzending van 
de nieuwsbrief per post gaat via de GZB en de 
verzending per e-mail, via mailchimp. Voor 
adreswijzigingen per post kunt u contact 
opnemen met Conrad van Nimwegen: 
Telefoonnummer: 0187-641553. E-mail gegevens 
kunt u zelf wijzigen via de link in deze e-mail.

Overige informatie:
Reinout en Arenda zijn afhankelijk van giften voor hun 
werk. Mocht u het zendingswerk willen ondersteunen 
kunt u uw gift (aftrekbaar) overmaken op Rabobank 
NL77RABO0314166246 tnv Hervormde gemeente 
Middelharnis PKN inzake Thuisfrontcommissie

Contact gegevens TFC:
Penningmeester: 
Jan de Vogel, 0187-492501, jandevogel@gmail.com

Voorzitter:
Pieter Boeter, 0187-485210, pieter.boeter@live.nl
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