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Dit is de nieuwsbrief van Sijmen en Annelies den Hartog

Onderaan deze nieuwsbrief vind je data en adressen van verschillende presentaties waar je van harte
welkom bent.

Mei 2022

Beste mensen,
'Gisteren zijn we samen geweest. Het was spannend, maar we vulden elkaar aan.' Eén van de gemeenteleden
uit de kerk in de stad vertelde dat zij, samen met een ander gemeentelid, een groepje nieuw gelovigen had
opgezocht. Sinds 2 maanden gaan zij, Sijmen en de dominee daar wekelijks op bezoek. Afgelopen week konden
zowel Sijmen als de dominee niet. Deze 2 gemeenteleden ging nu samen. ´Hoe zijn jullie daar dan gekomen?’
vroeg Annelies, want beide vrouwen rijden geen auto. De man van één van de vrouwen had gereden. Zijn geloof
had de afgelopen tijd ook meer verdieping gekregen, waardoor hij gedoopt wil worden. 
Wauw, dit zijn veel bijzondere dingen om tegelijkertijd te horen. Een gemeentelid die in de afgelopen 2 jaar
toegerust is om een bijbelstudiegroep met nieuw gelovigen te leiden. De dominee die dit uit handen durfde te
geven. En een ander gemeentelid die meewilde en deel durfde te hebben aan het leiden van de groep. Een man
die gedoopt wil worden. 
Ook de 2 nieuw gelovigen hopen binnenkort gedoopt te worden en vertellen over de ontmoeting met hun
Verlosser aan anderen. Hierdoor was er een geïnteresseerde vrouw bij dit nieuwe groepje. Zij leerde om te
bidden tot de Here God. Bijna te veel om op te noemen! Gods Geest is aan het werk! We bidden voor Gods
bescherming. 

http://www.facebook.com/
https://mailchi.mp/93b4a0a3756e/www.oversea.nl
mailto:seadenhartog@hotmail.com


10-05-2022 08:15 Verlof Sijmen en Annelies den Hartog

2/4

Ons team waar we met heel veel plezier mee samenwerken.

Nu we vlak voor ons verlof staan, is er weer een tijd van loslaten aangebroken. We zijn dankbaar dat we alle
groepen achterlaten in goede handen van de plaatselijke kerk. Maar zoals altijd vooral dankbaar en biddend dat
iedereen in Gods handen veilig is. 

Ondertussen zien we ook weer uit naar familie en bekenden – we hebben zin om weer te horen en te zien hoe
het iedereen in Nederland vergaat! Voor wie wil: Onderaan deze nieuwsbrief staan een aantal data en plaatsen
genoemd waar we iets van ons leven en werk delen. Welkom! 

Sijmen is al eerder richting Europa gevlogen. Hij heeft voor zijn studie ´Wereldwijde kerk´ een week les gehad op
All Nations Bible College. Deze week ging over de vormgeving van de kerkdienst: hoe sluit de vormgeving, het
aanbidden van de Here God, aan bij de plaatselijke bevolking? Een interessante vraag voor de gemeenten in
Thailand én Nederland. 
Terwijl Sijmen daarna al genoten heeft van Hollands glorie, met ontspanning en ontmoetingen, hebben Annelies
en de kinderen nog een groot deel van het schooljaar afgemaakt. 
Op 9 mei hopen we weer met elkaar op Nederlandse bodem te zijn. We wonen dan voor 3 maanden in
Rotterdam, waar we terechtkomen in een mooi huurhuis. We zijn dankbaar dat onze TFT en anderen hebben
meegeholpen, zodat we mobiel zijn met een auto en fietsen. 

Een hartelijke groet en tot ziens! 

Een hartelijke groet en Gods zegen, 
Sijmen en Annelies 
Daniel, Benj en Marie 

Presentaties Sijmen en Annelies

Vrijdag 13 mei Nederlands Hervormde Kerk St. Antoniepolder 
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Zendingsavond, start 20.00 uur 
Polderdijk 67 

Zondag 15 mei Pelgrimvaderskerk Rotterdam 
Presentatie na de 10 uur dienst 
Aelbrechtskolk 20 

Zondag 22 mei Hervormde Gemeente Bergschenhoek 
Onderdeel tijdens de dienst, start 10.00 uur 
Kerkstraat 1 

Vrijdag 27 mei Zendingsavond Oud Alblas 
Maaltijd (18.00) en presentatie (19.15-20.00) 
in Beréa, Schoolstraat 18 
Voor de maaltijd graag opgeven via: leontinejabaaij@hotmail.com 

Zondag 29 mei Hervormde Gemeente Waddinxveen (Mail ons voor meer informatie) 
Start dienst 9.30 uur 
Presentatie rond 10.45 uur 

Zondag 5 juni Hervormde Kerk Dinteloord 
Onderdeel van de dienst, start 10.00 
Westvoorstraat 28 
Na de dienst koffie in het Hervormd Centrum, 
Westvoorstraat 18 

Zondag 12 juni Grote Kerk Hilversum 
Presentatie na de 10.00 uur dienst 
Kerkbrink 4 

Contact info TFC: 
tfc-oversea@hotmail.com 

Rekening: NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB  
Onder vermelding van: code 00063 TFC-bijdrage
Sijmen en Annelies den Hartog

Ons adres: 
Sijmen en Annelies den Hartog 
458 Mu 14   t. Samphrao 
a. Muaeng  c. Udonthani  41000
Thailand

seadenhartog@hotmail.com 
www.oversea.nl
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