
Hervormde Gemeente  
Zierikzee (gewone wijk)

GODS HART  
VOOR WERKEN 

OVER 
GRENZEN 

De doelstelling van OMF

international is mensen 

proberen te bereiken met 

het evangelie, gemeente 

opbouwwerk te doen en 

mensen te trainen om 

gemeentewerk te doen. 

Rien en Maaike zijn 

sinds 1986 met deze 

organisatie uitgezonden 

naar Azie. 

VERSOBEREN 
VOOR…. .  

De Lijdenstijd is een tijd van 
bezinning, een tijd om stil te 
staan bij het lijden van Jezus. 

Een tijd misschien ook wel om 
iets bewust minder te doen om 
ook op die manier stil te staan 

bij de Lijdenstijd.  

De Heer laat immers 
voortdurend zijn ogen 

over de aarde rondgaan 
en biedt iedereen hulp 

die Hem met heel zijn hart 
is toegedaan 

2 kronieken 16:9 

……..THAILAND 

De diaconie roept u op om deze 
weken de levensstandaard te 

versoberen en het geld dat 
daarmee bespaard wordt te 

doneren aan het werk van Rien 
en Maaike de Bel.



SELA&CO Koffie, koffie met een verhaal 

Pwo Karèn kerken

De Pwo Karèn kerken in Thailand hebben inmiddels de beschikking over een Bijbel in 

hun eigen taal. Voor de zondagsscholen zijn lessen ontwikkeld in het Pwo Karèn en zijn 

verkrijgbaar voor plaatselijke gemeentes door een bibliotheek die gevestigd is in Mie Lee 

Kie, het dorp waar de fam. de Bel vaak verblijft. Momenteel wordt er gewerkt aan opnames 

voor MP3 spelers die in dorpjes achtergelaten kunnen worden waar nog geen gemeentes 

zijn, maar wel 1 of meerdere gezinnen wonen die pas tot geloof gekomen zijn. De opnames 

die gemaakt worden zijn dagboekjes die gebruikt worden naast de Bijbel, onderwijs voor 

jong gelovigen, geestelijke liederen en ander christelijk onderwijs. 

Het koffiebedrijf probeert uit te reiken naar de boeren die koffie verbouwen, de 

christenen onder hen op te bouwen in hun geloof, de niet-christenen uit te dagen om over 

het bestaan van God en het verlossingswerk van de Here Jezus na te denken. De 4 vaste 

medewerkers hebben de Here Jezus van harte lief en dragen hun geloof uit naar 

de seizoenarbeiders die nog geen christen zijn. 

Christenen in Vietnam. Sinds 2000 zijn er ook contacten met christenen in 

Vietnam. Jaarlijks zenden zij tieners naar Thailand om gedurende 2 weken aan 

een tienerkamp deel te nemen in Mie Lee Kie. Zij worden opgebouwd in hun 

geloof en tevens leren zij om kinderwerk te doen met gebruik van 

poppenkastpoppen,  platen en het toepassen en gebruiken van objectlessen. Een 

andere groep krijgt speciale aandacht om de Here Jezus te leren kennen en/of 

te breken met verslaving. Veel van deze jonge mensen zijn betrokken bij 

gemeenteopbouwwerk in hun thuisland of bevolkingsgroep.  


