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Nieuwsbrief  #1 
 
Lieve familie, vrienden en bekenden, 
 
 
Van kleine kring naar breed gedeeld 
Het is tijd om de ‘updates’ voor een kleine groep achter ons te laten en te starten met een 
‘brede’ nieuwsbrief. Welkom nieuwe lezers. Een heel aantal van jullie is al bekend met het 
proces waar we als gezin inzitten, maar voor degenen die er graag meer van willen weten 
zeggen we: bel of mail ons gerust!  
 
Samen weten we ons geroepen door de Heere 
om te dienen in Zijn Koninkrijk, ons leven volledig 
aan Hem over te geven. Iets wat wij niet zelf 
kunnen, iets wat wij niet zelf bedacht hebben: 
Iets wat door Hem op ons levenspad en in ons 
hart is gelegd. 
 
Dat deze weg zoals het er nu naar uitziet via 
Engeland naar Thailand kan leiden hadden wij 2 

jaar geleden nog niet 
kunnen bedenken. 

Verwonderd zijn 
we over de vele 
manieren, klein en 
groot waarop God 
ons heeft 
bevestigd gedurende dit proces en we zijn van harte bereid u 
desgevraagd toe te lichten hoe e.e.a. zo heeft kunnen komen.  
 
In Thailand is het uiteindelijk de bedoeling om het goede nieuws 
van Gods reddingsplan met deze wereld, het Evangelie, 
bekend te maken onder Isaners in Bangkok. Isaan is een arme 
regio ter grootte van Frankrijk in Noordoost Thailand waar heel 
weinig Christenen zijn.  

 
Thuisfrontcommissie 
Dankbaar zijn we voor het feit dat we op 28 december voor het eerst met de 
Thuisfrontcommissie (kortweg TFC) bij elkaar konden komen. Samen hebben we kennis 
gemaakt met elkaar en kort overdacht hoe God een ieder op zijn eigen wijze een plek geeft 
om te werken aan de uitbreiding van Zijn Koninkrijk, hetzij door deel te nemen aan de TFC, 
hetzij anderszins. Hiermee bedoelen we vooral dat niet wij, Ab & Clarine, belangrijk zijn maar 
vooral dat God geëerd en Gods Koninkrijk uitgebreid moet worden en zijn verwonderd dat 
Hij daar mensen voor inschakelt.  
 
De TFC stelt zich graag aan jullie voor:  
Gerdien van Hunnik   (voorzitster) 
Jaap van Kranenburg  (penningmeester)  
Tineke van Giesbergen  (secretaris)  
Mieke Veenendaal   (third culture kids / kinderen)  
Marjoke Geuze   (gebedscoördinator) 
René Modderkolk   (afgevaardigde kerkenraad)  
Wanda Jagtenberg   (algemeen)  
 
Dit team zal ons als werkers terzijde staan: bidt u ook voor hen?! 
 

- BIDDERS GEZOCHT - 

We weten dat een aantal van jullie 

al structureel meebid: FIJN! 

Wanneer u structureel met en voor 

ons wilt bidden dan kunt u dit 

aangeven bij onze 

gebedscoördinator, Marjoke Geuze, 

door een mailtje te sturen  naar 

dirk.geuze@hetnet.nl of te bellen 

met 030-6362290 / 06-42110336 
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Gebed 
Zendingswerk is gebedswerk en daarvoor willen we een beroep op u 
doen.  
Een prachtig boekje en echte aanrader wat de kracht van het 
gebed en de relatie met het zendingswerk weergeeft is ‘Als het 
regent in de bergen’, een levensbeschrijving van J.O. Fraser.  
 
 
 

 
Bezoek aan OMF 
Samen met de TFC hebben we op 17 januari een bezoek 
gebracht aan het kantoor van OMF Nederland. Doel van deze 
avond was om de TFC kennis te laten maken met OMF als 
organisatie en wederzijds de verwachtingen en 
verantwoordelijkheden door te spreken.  
Om er goed in te komen had Harry Lukens van OMF een heerlijke 
Aziatische maaltijd bereid die tot grote hilariteit van ons allen ook 
op de Aziatische wijze, dus met stokjes, moest worden gegeten. 
Varkensneuzen, eieren uit de grond en etiquette wat je wel en 
niet met de stokjes mocht doen zorgden voor een ontspannen 
sfeer.  
Veel vragen van de TFC zijn beantwoord en het echte 
vergaderen kan nu beginnen: voor de rest van het jaar staan de 
vergaderingen ingepland.  
 
 
 
OMF Weekend ‘Stable party’ 

Het eerste weekend van januari hebben we als gezin 
deelgenomen aan de ‘Stable party’ van OMF Nederland. 
Dit weekend wordt eenmaal per jaar georganiseerd voor 
zendingswerkers op verlof, kandidaat zendingswerkers en 
serieus geïnteresseerden.  
Het woord ‘Stable’ is ooit zo ontstaan omdat de eerste 
bijeenkomst vele jaren geleden werd gehouden in een 
omgebouwde stal.  
Thema van het weekend was ‘Leven in aanbidding’ en dit 
thema werd door de dagen heen uitgewerkt, beleefd in 

diverse workshops en meditatieve momenten. Het was goed om samen te zijn en te leren 
van elkaar en te delen met elkaar maar ook samen God te ‘ontmoeten’.  
Ook de kinderen hebben van het weekend genoten en wilden liever langer blijven.  
 
Gebed (2) 
Willen jullie met ons danken voor: 

 De eerste TFC vergaderingen 
 Het mooie OMF weekend 
 Dat de kinderen het goed doen en 

meegroeien in het proces  
 Het meeleven uit bijvoorbeeld onze 

gemeente; we werden 
bijvoorbeeld verrast door 
Jeugdvereniging Menorah toen  
ze de collecte van de sing-in voor  
OMF en ons bestemden  

Willen jullie met ons (blijven) bidden voor:  
 Het vormen van het gebedsteam  
 De goede voortgang van de 

oefeningen Engels (4 maart 
hebben we Engels examen) 

 Dat we op de juiste momenten de 
juiste beslissingen kunnen nemen 
m.b.t. werk, huis en overige 
praktische zaken 

 De kinderen, dat ze ook goed mee 
blijven groeien in het proces 
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Giften 
Mocht u/jij ons financieel willen steunen dan is dat mogelijk via een rekening met ANBI status: 
NL46ABNA 0496 3693 93  o.v.v. Gift aan OMF – Familie Mol Thailand 
Vanuit de giften die op deze rekening binnenkomen kan de studie in Engeland en in de 
toekomst ook het werk in Thailand / Isaan ondersteund worden. 
 
Hartelijke groet,  
Ab, Clarine,  
Loïs, Boaz en Jesse 
 
Links:  
https://omf.org/nederland/  
http://cgk.nl/project/zending/ 
http://cgk.nl/project/nieuwsbrieven-materialen/ 
 
 

          - YOU DO NOT NEED A GREAT FAITH, BUT FAITH IN A GREAT GOD -  

JAMES HUDSON TAYLOR 


