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In september zijn we een kinderclub gestart in ons 
dorp. Deze club loopt bijzonder goed. Een groot 
aantal van de kinderen komt ook op zondag mee 
naar de kerk. 
Op zaterdag hebben we een bijbelstudie. Deze 
houden we, roterend, bij de gemeenteleden thuis. 
Jammer genoeg hebben we de bijbelstudiegroepen 
in de naburige dorpen niet kunnen voortzetten. 
Op woensdag hebben we een wekelijkse 
ontmoeting met de leider van onze gemeenten en 
verschillende gemeenteleden van een naburige 
jonge kerk. Hier bemoedigen we elkaar en helpen 
elkaar met huisbezoeken en evangelisatie. Vaak 
bestuderen we de methode ‘Train and Multiply’. 
Een methode die praktisch hulp biedt aan lokale 
leiders bij de ontwikkeling nieuwe gemeenten. 
We zijn dankbaar voor de gemeenteleden die de 
Heere Jezus willen dienen. Toch is deze groep nog 
erg klein en is het moeilijk voor deze kleine groep 
om al de gemeenteleden die niet sterk in hun 
schoenen staan te begeleiden. We hopen dat meer 
gemeenteleden God trouw zullen dienen.

Voor de nabije toekomst bidden we dat de groep 
christenen zal groeien, zodat de gemeenschap 
sterker zal staan en verantwoordelijkheden samen 
gedragen kunnen worden. In onze gemeente 
richten we ons nu op drie hoofdpunten: 

1. We komen samen op zondag om God te eren 
2. We kijken naar elkaar om 
3. We dragen het Evangelie uit naar de mensen 

om ons heen.
Op dit moment lijkt de gemeente geen problemen 
te hebben in het samenkomen en het omzien naar 
elkaar. De komende tijd hopen we meer initiatief 
bij gemeenteleden te zien om het Evangelie te 
delen.”

Khon Kaen
Wie Sijmen en Annelies 
 den Hartog 
Wat regionaal leider en 
 gemeentestichting
Waar Manchakhirie district

“Afgelopen jaar stond in het teken van toerusten 
en aanmoedigen. 5 Jaar geleden is de gemeente in 
Manchakhirie gestart. De gemeente is klein, zoals 
veel gemeenten in Isaan. Toch is het bijzonder 
om te zien hoe de gemeenteleden groeien in hun 
vertrouwen op de Heere Jezus. Door ervaring 
leren we dat we door moeilijkheden pas zien 
dat we moeten volhouden en God trouw blijven. 
We hebben verschillende mensen langzaam 
zien wegglijden door persoonlijke, familiaire en 
financiële uitdagingen. Het is moeilijk om te zien 
dat sommigen besluiten dat ‘Jezus ze niet hielp 
zoals zij dachten dat Hij zou doen’ en dat ze Hem 
daarom niet meer willen volgen. 
We zijn dankbaar voor de gemeenteleden 
die ondanks problemen en uitdagingen toch 
doorzetten en zorgdragen voor allerhanden 
verantwoordelijkheden die bij het gemeentezijn 
komen kijken. Ze zorgen voor elkaar, bidden voor 
elkaar, delen het Evangelie, onderwijzen uit Gods 
woord, geven God de eer die Hem toekomt door 
samen te zingen en ze vieren het avondmaal met 
elkaar.

Een van de grote uitdagingen van gemeente-
stichting op het platteland is vervoer. Mensen die 
geïnteresseerd zijn in het Evangelie zijn vaak niet 
in staat om naar de kerk te komen. Soms heeft dit 
te maken met prioriteiten, maar vaak is vervoer het 
probleem. Daarom hebben we afgelopen jaar een 
grote nadruk gelegd op huisgroepen. Zo hopen we 
levensvatbare huisgroepen te zien, die wekelijks 

Inleiding
In 2015 ontstond bij de GZB het verlangen om 
het zendingswerk in Zuidoost-Azië een nieuwe 
impuls te geven en zo mogelijk uit te breiden. 
Uiteindelijk hebben 11 gemeenten en een groepje 
ondernemers zich aangesloten bij het ‘project 
zendingsexpeditie’.
In dit jaarverslag willen we een indruk geven van de 
ontwikkelingen in het jaar 2016.

In actie in 
Nederland
Begin 2016 is een avond georganiseerd voor 
zendingscommissies van de deelnemende 
gemeenten om kennis te maken, elkaar te 
informeren over de activiteiten in de gemeenten 
en plannen te delen. Een vervolg daarop was het 
werven en selecteren van reizigers, die namens 
de gemeente het werk in Zuidoost-Azië met 
eigen ogen zouden gaan zien en ervaren. Zij 
verbonden zich gedurende het project aan de 
zendingscommissie. Vanaf september 2016 zijn 
de voorbereidingen met de reizigersgroep gestart. 
Tijdens een tweetal bijeenkomsten is nagedacht 
over de vraag hoe we de gemeenten optimaal 
kunnen betrekken bij de reis die begin januari 2017 
plaats heeft gevonden. 
De ondernemersgroep is in 2016 niet bij elkaar 
geweest. Een geplande lunchafspraak in het najaar 
is vanwege het beperkte aantal deelnemers niet 
doorgegaan. 

Voortgang op 
het veld
Vanuit het veld hebben wij de volgende verslagen 
ontvangen:

Thailand

De GZB is sinds 2006 nauw betrokken bij 
gemeentestichting in Isaan, het noordoosten 
van Thailand. In dit korte verslag vindt u een 
beschrijving van de ontwikkeling van gemeenten 
waar David & Grea van der Lee, Reinout & Arenda 
van Heiningen en Sijmen & Annelies den Hartog 
bij betrokken zijn. Deze drie families werken in 
een groter internationaal team, maar dit verslag 
beperkt zich tot de dorpen waar zij wonen. 
Met dit verslag richten we ons op de 
gemeentevorming. Het werk dat ons hart heeft 
gegrepen en waar we vol hoop en met verwachting 
aan werken. Vertrouwend op God dat Hij zijn kerk 
bouwt en beschermt. 

Khon Kaen
Wie David en Grea van der Lee 
Wat Gemeentestichting
Waar Nong Rua district

“Afgelopen 7 jaar zijn we betrokken geweest 
bij gemeentestichting in Nong Rua. Op het 
moment dat we naar Nong Rua verhuisden 
kenden we 1 persoon die christen was. Na de 
eerste evangelisatie activiteiten konden we een 
bijbelstudiegroep in ons huis opstarten. Daarnaast 
hebben we twee groepen gestart in naburige 
dorpen. Door Gods zegen werd ons huis te klein en 
huurden we een gebouw voor onze samenkomsten. 
Op het moment van schrijven komen er 10 
volwassenen en 20 kinderen regelmatig naar de 
kerk. De gemeente is nog niet stabiel en gaat op 
en neer. April 2016 was in het bijzonder moeilijk. 
10 Gemeenteleden kwamen, door verschillende 
omstandigheden, niet meer naar de kerk. 
Sommigen kwamen terug, anderen hebben de kerk 
verlaten.



samen komen. Ongeveer de helft van de mensen die 
naar zo’n huisgroep komt is ook in staat om naar 
de zondagse samenkomst te komen. Afstand zou 
voor niemand een barrière moeten zijn om samen 
te komen in een kerk. Daarom hopen we dat deze 
huisgroepen zullen uitgroeien tot zelfstandige 
gemeenten die wel nauw aan elkaar verbonden 
blijven.
Dit is ook de reden dat we meer en meer 
verantwoordelijkheden overdragen aan 
gemeenteleden. Zo hopen we te laten zien dat we 
dit aan ze toevertrouwen en dat ze zichzelf kunnen 
ontwikkelen in het leiden van Bijbelstudies, het 
delen van het Evangelie en het helpen groeien van 
anderen in geloof en vertrouwen op de Heere Jezus. 
We zijn God dankbaar voor de gemeente in 
Manchakhirie en we bidden dat Hij meer mensen 
zal roepen en toevoegen aan de kerk en de 
huisgroepen die er nu zijn.”

Mahasarakham
Wie Reinout en Arenda 
 van Heiningen 
Wat regionaal leider (tot okt. 
 16) en gemeentestichting
Waar Yang Sisurat district

“De Heere God heeft Zijn kerk verder opgebouwd 
in Yang Sisurat in 2016. Een nieuwe gelovige is 
gedoopt en de kerk is officieel aangesloten ‘the 
Associated Church of Thailand’.
Er waren twee grote veranderingen. De eerste 
verandering is de komst van nieuwe zendelingen 
naar Na Dun, een aangrenzend district zonder 
kerk. De gemeente in Yang Sisurat heeft zich 
gecommitteerd om mee te helpen bij een nieuwe 
gemeente in dit district, in samenwerking met 
deze familie. Het is bemoedigend om te zien dat de 

gemeente haar visie verbreed heeft en betrokken 
wil zijn buiten haar eigen district. 
De tweede grote verandering is dat er geen 
zendelingen meer direct betrokken zullen zijn in 
Yang Sisurat. Wij zijn gevraagd om een nieuwe rol 
op ons te nemen op het kantoor in Bangkok. Sinds 
oktober 2016 wonen en werken we daar. Reinout 
is nog steeds betrokken van een afstand en gaat 
maandelijks een weekend langs om de kerk te 
helpen en bemoedigen. Dit is een belangrijke stap 
voor de kerk om uiteindelijk helemaal zelfstandig 
te kunnen functioneren.
Naast de ouderling is een leiderschapsteam 
opgezet die haar taken langzaam maar zeker 
oppakt. Ook in 2017 zal Reinout de gemeente 
blijven bezoeken.”

Gesloten landen in Zuidoost-Azië

Mekong gebied
We kijken terug op een jaar waarin veel is gebeurd 
binnen de teams die werken onder de onbereikte 
bevolkingsgroepen van dit gebied. Het is een jaar 
van verhuizen en voorbereiding geweest voor veel 
van onze werkers (GZB en niet-GZB). Een deel van 
het jaar stond in het teken van verlof, waarbij de 
banden met de gemeenten in Nederland werden 
aangehaald en contact werd gelegd met nieuwe 
gemeenten, met name binnen het project van de 
Zendingsexpeditie.

Verhuizingen
Jaap en Marieke, als facilitators binnen OMF – 
Mekong, verhuisden begin van het jaar naar hun 
nieuwe woonplaats om het werk met de teams in 
de provincies beter invulling te kunnen geven. 
Twee andere echtparen (niet GZB) verhuisden naar 
hun nieuwe locatie om onder de D-bevolking en de 
S-bevolking te gaan werken. Voor de S-bevolking 
betekent dit dat er voor het eerst sinds lange tijd 
een team is dat zich op deze bevolkingsgroep richt. 

Taalstudie
Mirjam is (naast het leren van de nationale taal 
voor haar visum) begonnen met het leren van de BY-
taal, een erg moeilijke taal met veel verschillende 
tonen en klanken. Een grote tegenslag was dat 
de taalhulp zich na een aantal maanden alweer 
terugtrok. 

Missional Business
In 2016 zijn verschillende ondernemingen 
van teamgenoten (niet GZB) gestart. Deze 
ondernemingen maken het voor de teams mogelijk 
om in gebieden te wonen waar voorheen geen 
buitenlanders konden wonen. De bedoeling is 
dat door deze ondernemingen verschillende 
bevolkingsgroepen bereikt kunnen worden met het 
Evangelie.
Jaap en Marieke hebben een goede start gemaakt 
met het opzetten van de Coffee Business. Het 
in orde maken van alle documenten die nodig 
zijn voor de registratie, en het wachten op de 
verschillende overheidsbureaus die de documenten 
moeten verwerken, kost veel tijd. Het is de 
bedoeling dat in de eerste helft van 2017 deze 
onderneming in visa voor de familie kan voorzien.
Mirjam is ook begonnen met het schrijven van 
plannen om een onderneming op te zetten die 
haar de mogelijkheid geeft om dichter bij de BY-
bevolking te komen.

Verkenningstochten
Het afgelopen jaar zijn verschillende tochten 
gemaakt in de regio om meer bekend te raken met 
de verschillende bevolkingsgroepen. Voor Jaap 
en Marieke betekende dit dat alle verschillende 
teams binnen het noordoostelijke deel van het 

Mekonggebied een bezoek kregen. Mirjam maakte 
(regelmatig met collega’s van andere organisaties) 
maandelijkse tochten in het uitgestrekte 
berggebied waar de BY-bevolking woont.

Samenwerking
Het is mooi om te zien dat er meer en meer 
samenwerking komt tussen verschillende 
organisaties en ook met lokale gelovigen. Een 
aantal keer per jaar komen buitenlanders van 
verschillende organisaties bij elkaar om informatie 
uit te wisselen en voor elkaar te bidden. Dit jaar 
was er ook voor het eerst een vergadering met 
buitenlanders en vertegenwoordigers van lokale 
christelijke organisaties en (huis)gemeenten om 
te praten over het bereiken van de onbereikte 
bevolkingsgroepen.

Tegenslagen en punten van gebed
Tegenslagen zijn onderdeel van het werk hier. 
Ziekte of lichamelijke klachten stonden een aantal 
activiteiten in de weg. Het verkrijgen van passende 
visa was voor sommige werkers een probleem. Dit 
resulteert in extra reizen en onverwachte kosten.
Een punt van gebed is de nood voor nieuwe 
werkers. Veel teams zijn erg klein, vaak maar één 
persoon of echtpaar. Ook zijn er leerkrachten nodig 
voor de kinderen van zendelingen.



Overig
Ter ondersteuning van het werk is een 
docentenechtpaar benoemd voor een korte 
termijnuitzending. Zij zullen van september 
2016 tot en met juni 2017 betrokken zijn bij het 
onderwijs aan kinderen van zendingswerkers, o.a. 
van Jaap en Marieke. Ook deze uitzending wordt 
ondersteund door de GZB.

Skylands regio
Tijdens het afgelopen jaar heeft het team vaak 
mogen ervaren hoe de Heere deuren opende. 
Het medische project waar Jetty* bij betrokken 
is, is één van de voorbeelden. Samen met lokale 
collega’s bezoekt zij patiënten in het ziekenhuis, 
helpen hen door het complexe medische systeem, 
regelen een verzekering en bouwen op deze manier 
langdurige contacten op. Na de ziekenhuisopname 
heeft het team de mogelijkheid om de een 40-tal 
patiënten per jaar een aantal keer thuis in de 
dorpen op te zoeken, gezondheidsvoorlichting 
te geven en urenlange gesprekken te voeren. Ook 
daar ontmoeten ze andere patiënten, die geholpen 
worden waar nodig en mogelijk.
Het afgelopen jaar zijn zo’n 20 families met te 
vroeg geboren baby’s begeleid, 15 kleine kinderen 
die voor operaties naar het ziekenhuis kwamen 
en 8 volwassenen die een oogoperatie of andere 
medische behandeling moesten ondergaan. Een 
man ontving een beenprothese en kan nu na 
uitgebreide fysiotherapie weer lopen. 
Het team, met lokale christenen, ervaart het als 
een bijzonder voorrecht om naast de begeleiding 
van deze mensen en gezondheidsvoorlichting ook 
het Evangelie te mogen delen in dit land waar je 
als zendingswerker niet mag werken. Tijdens de 
gesprekken bij de mensen thuis wordt vaak de 
vraag gesteld: ‘waarom helpen jullie ons?’ Deze 
vraag te mogen beantwoorden met het uitleggen 
dat de liefde van Christus hen dringt, stemt tot 
grote dankbaarheid. 
We hopen en bidden dat ook onder deze 
bevolkingsgroep er velen mogen zijn die de Naam 
van de Heere Jezus zullen belijden.

Regio Hemelse Berg
Net als voorgaande jaren werd er elke week 
op zaterdagmorgen kinderclub gehouden. De 
clubleid(st)ers zijn getraind om hun eigen club te 

starten. Eén daarvan vindt nu om de week bij de 
zendingswerkers thuis plaats. In totaal staan er 20 
kinderen ingeschreven waarvan er per keer 7 tot 13 
komen. 
Henk kreeg op school ook weer veel kans om het 
Evangelie te delen. Vooral Kerst is zo’n moment 
waar tijdens de certificaatuitreiking uitgelegd kan 
worden wat Kerst is en hoe je van je zonden af kunt 
komen. Een vraag die zeker speelt omdat mensen 
beseffen dat ze zonden doen. Alleen de weg tot 
verzoening is niet het doen van goede werken maar 
Jezus Christus. Een uniek moment in het jaar dat 
aan zo’n 160 mensen vanuit allerlei verschillende 
bevolkingsgroepen en gezinnen het Evangelie 
uitgelegd mag worden. 
Het bijbelstudiegroepje met jonge mannen op 
zaterdagmorgen wisselde wat qua samenstelling. 
De jongemannen stelden veel goede vragen 
een aantal van hen kwam tot geloof. Dat heeft 
eeuwigheidswaarde en op zo’n moment besef je dat 
al het goud van deze wereld niet op kan tegen zulke 
momenten. Het maakte blij, gelukkig en dankbaar. 
Heel bijzonder in 2016 was de eerste christelijke 
begrafenis. Een oude vrouw die rond haar 90e tot 
geloof kwam door een bijzondere genezing op het 
gebed van haar kleindochter, die op dat moment 
de enige christen in de hele familie was. Sindsdien 
zijn velen uit haar familie tot geloof gekomen door 
het getuigenis en voorbeeld van deze (overgroot)
oma. Bij de begrafenis waren veel niet-christenen 
aanwezig die nog in vastzitten in de angst van het 
boeddhisme. Mooi om er getuige van te zijn dat de 
lokale gelovigen zelf nagedacht en gebeden hadden 
hoe ze op een christelijke manier een begrafenis 
konden doen, passend in hun cultuur maar dan in 
het licht van de Vader die eeuwig leven geeft.

2015 2106
Aantal uitzendingen* 10 7

Bestedingen Zuidoost-Azië 2015 2016
Uitzendingen 527.097 392.848
Projecten 24.750 25.700
Begeleiding en fondsenwerving GZB 97.385 73.861

649.232 492.409

Directe inkomsten uitzendingen en projecten
TFC’s** 309.826 184.548

Overige directe giften uitzendingen en projecten -69.866 -89.008
Zendingsexpeditie (zie specificatie hierna) -48.670 -124.181

Investering GZB Zuidoost-Azië uit algemene middelen 220.870 94.672

Inkomsten zendingsexpeditie 2015 2016
Zendingsexpeditie 38.026 117.317
Bereiken nieuwe gebieden (TM actie najaar 2014) 10.644 6.864
Totaal 48.670 124.181

Bijdrage per gemeente*** Toezegging 2015 2016
Boskoop 7.500 0 7.530
Genemuiden 10.000 2.344 14.680
Hendrik Ido Ambacht 4.000 0 3.670
Hierden 10.000 0 5.925
Kockengen 7.500 0 11.080
Krimpen ad IJssel 12.500 0 13.630
Maarssen 5.000 9.232 5.090
Noordwijk 3.000 0 4.957
Oud-Alblas 4.000 1.214 9.342
Sint Anthoniepolder 5.000 0 5.723
Waddinxveen 15.000 15.080 15.870
Gemeenten 83.500  27.870 97.497

Ondernemers en overige particulieren 14.500 20.800 26.684
Totaal 98.000 48.670 124.181

Feiten en cijfers
Financiën 2016

* Zendingswerkers waren niet altijd het hele jaar in dienst; gekeken is naar de stand per 31-12.
** De werkers worden grotendeels gesteund door de Thuisfrontcommissies.
*** Gemeenten zijn niet gelijktijdig gestart met de zendingsexpeditie.

“God wordt geëerd 
door Bijbelgetrouwe 

kerken, die zich 
vermenigvuldigen 
door heel Isaan”

Van de 100 dorpen in Isaan zijn er slechts 4 met een 
kerk.



Het is bemoedigend om te zien dat de start 
van de zendingsexpeditie in veel gemeenten 
enthousiasme te weeg heeft gebracht. Dat blijkt 
ook uit de grafi ek hieronder. Veel gemeenten 
hebben al grote bedragen bij elkaar gebracht. 
Terwijl een aantal gemeenten pas in de 2e helft van 
2016 is gestart!

Gemeenteleden die vaste donateur van de 
zendingsexpeditie werden, ontvingen het 
boekje ‘Als het regent in de bergen’ of de DVD 
‘Breakthrough’. Vooral het boekje maakt veel 
indruk en geeft een goed zicht op het zendingswerk 
in Zuidoost-Azië, met name ook de betekenis van 
het gebed van de gemeenten in Nederland.

Plannen 2017
Voor 2017 is een aantal uitdagingen geformuleerd:

• Ondersteuning en motivering van de reizigers 
om hun rol als ambassadeur in de gemeente 
vorm te geven en voort te zetten.

• Het bij elkaar brengen van de 
zendingscommissies uit de deelnemende 
gemeenten om verdieping m.b.t. zending 
in de gemeente te ondersteunen zodat de 
zendingsexpeditie niet alleen een project 
voor vier jaar is maar bijdraagt aan blijvende 
betrokkenheid en verdieping in de gemeente.

• Zoektocht naar nieuwe werkers. Met name in 
Thailand kunnen tientallen zendingswerkers 
fulltime aan de slag als gemeentestichter. 
Het werven van mensen hiervoor heeft hoge 
prioriteit. Ook werkers die een jaar beschikbaar 
zijn, kunnen veel betekenen.

• Er wordt gewerkt aan het opzetten van 
een jongerenreis in de zomer van 2018 die 
vooral bedoeld zal zijn voor jongeren uit de 
zendingsexpeditiegemeenten.

• Afhankelijk van de interesse, wordt in 2018 een 
reis voor ondernemers gepland.

Tenslotte
Het is het verlangen van de GZB dat het Evangelie 
ook met de minderheidsgroepen in Zuidoost-Azië 
gedeeld mag worden zodat Gods naam door hen 
geloofd en geprezen wordt. Vanwege barrières in 
taal en cultuur geen gemakkelijke roeping maar 
we vertrouwen hierin ook op Gods Geest en Zijn 
leiding. 

Wij zijn dankbaar dat het werk in de regio in 2016 
verder vorm heeft gekregen en er het afgelopen 
jaar mogelijkheden waren om het Evangelie te 
delen. Ook in ‘gesloten gebieden’ waar nauwelijks 
christenen bekend zijn en waar animisme en 
boeddhisme zoveel mensen in angst gevangen 
houdt. Met Gods hulp zetten we ons hier ook in 
2017 van harte voor in.

GZB ∙ Postbus 28 ∙ 3970 AA Driebergen ∙ 0343-512444 ∙ info@gzb.nl

www.zendingsexpeditie.nl
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