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Myanmar, een land in Azië dat tot 1989 Birma heette, is 
bijna net zo groot als Frankrijk en heeft zo’n 60 miljoen 
inwoners. In 1948 werd het land onafhankelijk van 
England en tot drie jaar 
geleden leefde het onder 
een militaire dictatuur. 
 

In 2011 ontmoetten we Cin Lian Mang, een jonge 
broeder uit Birma die aan het Tyndale Theological 

Seminary in Amsterdam 
studeerde. Gedurende zijn 
driejarige studie kwam hij in 
de vergadering in 
Amsterdam. Op zijn 
uitnodiging zijn wij naar 
Myanmar gereisd. 
 
In Myanmar zijn meer dan 
100 ‘vergaderingen’.  
Hoewel de 
omstandigheden vaak 
moeilijk zijn, zijn de 
gelovigen zeer actief in 
evangelisatie, het trainen 
van werkers en het stichten 
van nieuwe gemeenten. Ze 
hebben visie voor 
uitbreiding van het werk. 
Dat blijkt duidelijk uit hun 
planning, hun onderwijs en 
hun werkzaamheden. 
 
Ongeveer 70% 
van de 

bevolking is van oorsprong Birmaans 
waardoor deze stam de overhand in het 
land heeft. Tot op heden vond het 
evangelie vooral weerklank onder de 
andere etnische stammen. Myanmar is nog 
steeds een van de meest boeddhistische 
landen en dat wordt duidelijk wanneer je 
door de straten loopt: Heel veel monniken 
en pagodes (plaatsen van aanbidding). 



 

 

Gedurende het eerste weekend van onze tiendaagse reis konden we het Woord 
verkondigen in de “Canaan assembly”, een 10 jaar oude gemeente in de hoofdstad 
Yangon en in een nieuwe huisgemeente oostelijk van de stad. 
Van maandag tot en met vrijdag gaven we elk dagelijks 4 uur 

les aan studenten van het South 
East Asia Bible College, één van 
de drie trainingscentra in de 
stad. Ons laatste weekend 
brachten we door in Pyapon, een stadje op 2 uur rijden 
van Yangon. Hier is een nieuwe gemeente ontstaan als 
resultaat van hulpwerkzaamheden nadat de cycloon 
Nargis in 2008 het gebied teisterde en 100.000 
slachtoffers maakte. De gemeente komt samen in een 
mooi gebouw dat door de gelovigen in Maleisië is 
gefinancierd. We waren bemoedigd door het interesse 
en de ondersteuning die gelovigen hier in Azië voor 
elkaar hebben. Samen delen ze ervaringen, 
strategieën en middelen en gaan aan de slag zonder te 
wachten op initiatieven vanuit Europa of Amerika. 
 

Bemoedigd door wat de Heer in deze regio doet en blij dat we het voorrecht hadden 
om iets bij te dragen aan het werk in Gods grote wijngaard, zijn we naar huis 
teruggekeerd.       
      - Frederic  and Philip  


