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 Een hoopvolle toekomst voor Zuidoost-Azië  

 
December 2013                     Jaargang 4, nummer 1 

Beste vrienden van Stichting Aroon, 

Inmiddels is Stichting Aroon alweer vier jaar onderweg in  Zuidoost-Azie en Nederland. Met veel enthousiasme ging 

Stichting Aroon in 2009 van start en volgend jaar hopen we dus het eerste lustrum te kunnen vieren. Aan het eind 

van 2013 willen we u laten meeleven met het laatste nieuws. 

BESTUUR IN NEDERLAND                   

 

 

 

 

 

 

Mark Timmer 

Jan van Dijken, Gert van Reenen, Elly van Donselaar-Bakker en Peter Pino vormden vanaf het 

begin het bestuur. Peter Pino legde zijn bestuursfunctie j.l. oktober 2013 neer.  Het bestuur 

dankte hem voor zijn inzet en persoonlijke engagement gedurende de afgelopen jaren. 

Tijdens de laatste bestuursvergadering namen we op passende wijze afscheid van elkaar. 

Tegelijkertijd werd Mark Timmer hartelijk welkom geheten. Hij zal zich in een volgende 

nieuwsbrief aan u voorstellen.  

 

TAARTENPROJECT IN AMERONGEN E.O.                   

Wat ooit heel voorzichtig begonnen is, is intussen in Amerongen e.o alom bekend. Voor diverse gelegenheden 

komen er bestellingen binnen, zoals voor verjaardagen, huwelijksjubilea, high tea, speciale activiteiten. (zie onze 

taarteninfo op de website) 

 

Soms staat het bak-team voor een verrassing, maar nemen ze de uitdaging toch aan. 

Dit jaar was er een aanvraag voor een tulbandenbuffet n.a.v. een overlijden . Oma 

bakte altijd tulbanden  en  de nabestaanden wilden dit in nagedachtenis aan hun 

moeder en oma nu ook.   

In Rhenen vierden twee predikanten hun 25-jarig dienstjubileum. Voor bij de koffie 

bakten de gemeenteleden zelf, maar na de dienst was er nog een mogelijkheid tot 

feliciteren bij een hapje en een drankje. Zo`n 175 hapjes werden door de vrijwillgers 

van st. Aroon samengesteld.  

De Christelijke Hogeschool Ede – afd. pedagogiek – biedt ook nascholingen aan. Tijdens deze dagen bestellen ze 

altijd iets lekkers voor bij de koffie bij ons. 

Het is voor st. Aroon bijzonder dat verenigingen/organisaties, die zelf de recessie merken, tòch de diverse projecten 

op deze wijze willen blijven ondersteunen. 

Het bakteam van st.Aroon ondersteunt ook andere activiteiten met hun gebak. Een gemeente in de regio hield een 

actie voor “Kinderen in de Knel” van KIA en bood St.Aroon hen enige taarten aan. Het leven is een geven en 

ontvangen.  
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KERST                   

Op 13 december 2013 hebben we op de Kerstmarkt op de Hof in Amerongen gestaan. Het was mooi om te zien dat 

we ons verhaal ook weer aan veel mensen mochten vertellen. Al onze baksels van kerststollen tot kerstkoekjes 

hebben we kunnen verkopen. Op  18 december a.s. waren we op het terrein van de “Bosuil”- (Jan.v.Zutphenweg) te 

vinden. Hier mochten we onze bijdrage leveren aan het kerstfeest wat werd gevierd. 

WAAROM DOEN WE DIT ALLEMAAL?                   

Sinds een jaar kennen we de huisouders van het Baan Hmong`s HOPE Hostel in MAE RIM, ca. 30 km. van Chiangmai. 

We wilden graag een speciale wens voor Kerstmis voor hen vervullen.  Ruim 4 

jaar droegen Pastor Montrie en zijn vrouw  de wens in het hart om voor elke 

scholier/student een persoonlijke thai/engelse bijbel te kunnen kopen. Die wens 

ging niet in vervulling, totdat wij hen de vraag stelden of we konden helpen. 

Inmiddels zijn er 50 bijbels besteld t.w.v. € 1.000,00, dat is voor hen een heel 

groot bedrag – ruim 40.000 Baht. Dat hebben we “in geloof” gedaan. De Bijbels 

zijn intussen aangekomen en aan de kinderen kado gedaan als Kerstgeschenk. 

Tijdens de kerstvakanties zijn de scholen gesloten en zijn de meeste kinderen bij hun ouders in de bergen. Bovendien 

viert men in Thailand het Kerstfeest al heel vroeg en dan tot in januari. De gemeenten gaan bij elkaar op bezoek en 

daarvoor heeft men verschillende zondagen nodig. Door de grote bestelling kreeg Pastor Montrie een goede korting 

bij het Bijbelgenootschap. Van dat geld, dat nu nog beschikbaar was, hebben de scholieren/studenten een toilet 

gebouwd bij een nieuwe kerk. Zij ontvingen liefde en konden weer liefde doorgeven. Tegelijkertijd is dit ook goed 

voor het milieu. 

Voor de kinderen van het kindertehuis MOB RAK in Baan Mai  werden rugzakken, om mee te nemen naar school, 

als Kerstgroet gegeven. Eind januari hopen Elly van Donselaar en haar man evenals Maarten en Hanneke 

van Staveren namens  stichting Aroon het kindertehuis te bezoeken.  De kinderen en Pastor lie en zijn 

vrouw verheugen zich er al heel erg op. De kinderen kennen hen al persoonlijk van vorige bezoeken en 

zo versterken we de band tussen Thailand met Nederland. De kinderen worden vaker gevraagd voor een 

muzikaal optreden. Hun toekomstige wens is daarom ook eigen muziekinstrumenten. Zo heeft een 

kindernevendienst van een gemeente Noorden  besloten om zendingsgeld te sparen voor twee 

elektrische gitaren. Hoe ontdekten ze ons? Via onze kleinschalige projecten op de website. We waren er 

echt door verrast en dankbaar.  

ALGEMENE INFO                   

Pai doet in het voorjaar eind examen VWO en is het nog een zoeken en informeren naar een vervolgstudie. Plak  

dankt heel hartelijke voor de studiefinanciering van het tweede jaar rechten aan de uni van Chiangrai. In Chiangmai 

ondersteunen we inmiddels  Jack, een nieuwe theologie- student van Mc. Gilvary College. Hij ondersteunt in de first 

church van Chiangmai de thaise kerkdiensten. Voor de Engelstalige gasten en bezoekers vertaalt hij regelmatig 

simultaan de kerkdiensten. In 2014 hopen we u hier meer over te kunnen vertellen. 

We willen u tenslotte bedanken, dat u in het afgelopen jaar onze ‘handen’ weer vulde om 

door te kunnen geven aan kansarme jongeren en minderheden, die door uw ondersteuning 

hoop op een betere toekomst krijgen. 

Het bestuur en de vrijwilligers wensen u ………. 

een bijzonder Kerstfeest  en een gezegend 2014. 
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