
NUUS VAN ERNST TOERIEN (THAILAND EN MAYANMAR) 

Ernst Toerien skryf uit Thailand dat die Delta-weergawe daardie land nou met mag 

en mening getref het.  Na ’n jaar van byna geen ongevalle nie, het hulle tans meer as 

20000 gevalle per dag.    

Hulle was met die uitbreek van die huidige golf met ’n paar dae vakansie in Hua Hinn 

en hulle is weer ingeperk. Hy bly vir eers by die see en werk van daar. Hy gebruik die 

tyd vir selfstudie van God se Woord en kon tot dusver ook elke Sondag preek, 

waarna die preke gestuur is aan ander sendelinge/dominees in Myanmar. 

Betsie en Nadja is egter terug in Bangkok vir skool, al is dit aanlyn.   

Daar was tydelike vrede weer in Kantpetlet in Mynmar, maar ’n paar dae gelede het 

die weermag besluit genoeg is genoeg en dorpe suid en wes van Kantpetlet begin 

aanval. Hierdie is ook dorpe waar Ernst reeds was. 

Verder het Covid ook in Myanmar erg toegeslaan en daar is  sommige wat beweer 

dat binne hierdie maand of wat tot 50% van die bevolking in Myanmar siek gaan 

word.  In een stad in die noorde van die Chin Staat is binne twee weke meer as 

sestig dominees oorlede (van hulle word verwag om die siekes te besoek wat lei tot 

die hoë sterftesyfers).  Baie van die donasies wat gegee is vir rys vir die baie mense 

wat honger ly in hierdie tyd,  moet nou gebruik word vir suurstof vir die siekes. 

In ander Christenstate het ‘n derde ramp kop uitgesteek, naamlik dit is vloede. 

Natuurlik is elke vlugteling se lewe in gevaar omdat dit die reënseisoen is, maar 

vloede neem die huidige probleme na ‘n ander vlak. 

‘n Vierde, en dalk die grootste ramp wat kop uitgesteek het, is depressie onder jong 

Christenstudente wat Ernst leer ken het.  Die virus met sy inperkings,  aanlyn 

studeer en saam daarmee die geweld van die staatsgreep en opstande, lei tot vrees 

en frustrasie. Veral mediese studente leef in vrees dat hulle opgekommandeer gaan 



word deur die weermag.  Die kerk daar het hulle geleer dat ’n Christen kan reken op 

voorspoed en seën (voorspoed-teologie!) en hulle verstaan nie waarom hulle nou so 

swaarkry nie.  Bid vir Ernst dat hy hierdie jongmense met wysheid kan lei (al kan dit 

net met eposse en skype wees).  Bid  ook dat hy die fondse wat mense van oral af 

stuur, by die regte plekke te laat uitkom waar dit die nodigste is.    

Hulle beplan steeds aan die Bybel-opleidingsprojek vir Myanmar en hoop om sodra 

die oorstromings, virus en opstande verby is, praktiese uitvoering daaraan te gee.  

Hulle droom sluit in dat hulle sal begin met teologiese opleiding vir dominees in 

klein dorpies in die suide van die Chin Staat. Hierdie dominees se kennis van die 

Woord is minimaal. Opleiding in die Skrif is dus dringend nodig.  Dit sal 100US 

dollars kos om  een student/dominee op te lei wanneer hulle opleidingsentrum in 

plek is. Hy doen ’n beroep op gemeentes om so ’n  persoon onder hul vlerk te neem. 

Hy skryf:  “Hierdie is meer as net die opleiding van iemand wat dalk eendag ‘n 

taksidrywer gaan word; hierdie manne staan reeds in die bediening en dra reeds 

verantwoordelikheid vir honderde mense wat onder erge spanning en vrees lewe”. 

Ernst werk aan sy fisiese fiksheid met die doel om oor ’n paar maande oor die 

Myanmar-grens ingesmokkel te word om opleiding aan kapelane te gee.  Hy sal die 

reis deels per motor en deels te voet moet aflê.   Hy vra ons voorbidding  hiervoor 

en ook dat die Heilige gees hom sal lei dat hy die Woord van die Here reg sal stuur, 

sodat dit vrug sal dra.  

 


