
 
 
 
  

Thailand 
Thailand is een van de drie zendingsgebieden die door de generale 

synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in 2010 werden 

aanvaard in aanvulling op het al bestaande werk. 

Niet heel Thailand. Besloten werd te gaan werken in het noordooste-

lijke deel van het land dat Isaan heet, op het kaartje hieronder in 
paars aangegeven. 

Isaan 
Isaan is de armste regio van 

Thailand. Honger wordt er niet 

geleden, de mensen verbou-

wen doorgaans hun eigen 

voedsel. Maar de leefomstan-

digheden van de bevolking zijn 

bescheidener dan in de grote 

steden en industriële gebie-

den. 

In Isaan wonen meer dan 20 

miljoen mensen, waarvan on-

geveer 18 miljoen etnisch Is-

aan zijn. Er zijn in het gebied 

(zo groot als Frankrijk) 32.000 

protestantse christenen, dat is 

0,16% van de bevolking. 

 

 

 
 

 
 

Minder dan 100.000 mensen 

zijn rooms-katholiek. Er zijn 

725 protestantse kerken met 

gemiddeld minder dan 50 le-

den.  

In 130 districten met naar 

schatting 50.000 inwoners is 

nog geen protestantse kerk.  

Er is volop werk voor de zen-

ding in dit gebied. Gelukkig 

kent Thailand godsdienstvrij-

heid. Er mág ook gewerkt wor-

den! 

Zendingswerkers 
 

De familie Den Hertog is door de 

CGK Leiden en OMF uitgezonden 

naar Isaan. Wilke en Marlies en 

hun kinderen Lizette en Matthias 

wonen in een dorp Khon Sawan 

in Chaiyaphum waar nog geen 

christelijke gemeente is en ver-

kondigen daar het evangelie.  

Gemeente 

Wanneer er mensen tot geloof in 

de Here Jezus Christus komen, 

wordt er een gemeente gevormd.  

Verder … 

Als de gemeente op eigen benen 

kan staan, trekken de zendings-

werkers door naar een volgende 

plaats. 

 

 

 

 

 

 

Wilke en Marlies  

zijn uitgezonden in samen-

werking met de interkerke-

lijke zendingsorganisatie 

Overseas Mission Fellowship 

(OMF), die zich vooral op zen-

dingswerk in Azië richt. Ze 

werken samen met meer Ne-

derlanders in dat gebied, uit-

gezonden door de Gerefor-

meerde Zendingsbond (GZB). 

Een thuisfrontcommissie on-

dersteunt de familie Den Her-

tog vanuit Nederland. 

 

Boeddhisme 
De Thaise samenleving is doortrokken van het volksboeddhisme met 

sterk animistische trekken. Dat betekent dat de mensen geloven dat 

alles ‘bezield’ is en dat je bij alles wat je doet ervan moet uitgaan dat 

je de geestenwereld om je heen niet mag verontrusten. 

Daarom wordt het leven van Thaise mensen beheerst door angst. Zij 

brengen dagelijks kleine en grote offers om niet door het een of an-

dere ongeluk getroffen te worden. In steden en dorpen staan enorme 

tempelcomplexen en bij letterlijk ieder huis zie je een klein offertem-

peltje. 

 

 



 
 
 
 

 

 

TFC Wilke en Marlies 
p/a CGK Leiden, 

Aerent Bruunstraat 1, 2321 ED Leiden 
Wilt u Wilke en Marlies iets per post opsturen, 
kijk dan op www.cgkleiden.nl/tfc voor het adres 
in Thailand. Ook voor actuele informatie! 

Mocht u vragen hebben dan kunt u een van de 

leden van de thuisfrontcommissie persoonlijk be-

naderen of bereiken via  

thuisfront@cgkleiden.nl. 

 

Steun! 
Het werk van Wilke en Marlies wordt voor de helft financieel gedragen door deputa-
ten zending van de Christelijke Gereformeerde Kerken. De andere helft moet worden 
opgebracht door een kring van mensen om Wilke en Marlies heen. De thuisfrontcom-
missie is nog op zoek naar meer sponsors die bereid zijn het project van Wilke en 
Marlies te (blijven) steunen. 
 

O Ja, graag ondersteun ik ook financieel het zendingswerk dat 

Wilke en Marlies den Hertog via OMF in Thailand doen.  
 

Hierbij zeg ik toe dat ik per maand / per kwartaal / per jaar / eenmalig*  € _______  van 

mijn rekening overschrijf naar rekening  

NL04 ABNA 0472 4388 91 t.n.v. OMF Nederland, o.v.v. Gift voor OMF-werk in Thailand met 

Wilke en Marlies 

Naam: dhr/ mevr. / fam.* 

 

Adres: 

    

Postcode en plaats:  

 

Telefoon:     E-mail:                                                                     

IBAN-nummer:  

 Datum:                   

 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Indien ik mijn toezegging niet meer kan waarmaken, laat ik dit aan de thuisfrontcom-

missie tijdig weten. 

Graag per post of per e-mail terugsturen naar de thuisfrontcommissie. 

 


