
 
 

        
Ds. Koy Heang is al vanaf de oprichting betrokken bij Stichting De Brug/Spien. In Cambodja 
speelt hij een belangrijke rol vanwege de mensen die hij heel goed kent in de districten. Hij is 
lid en predikant van de Khmer Evangelical Church (KEC). Dit kerkgenootschap heeft 
gemeenten verspreid over het hele land.  Ds. Koy is betrokken bij het landelijke bestuur van 
de KEC.  
Op zo’n 10 uur rijden vanaf Phnom Penh, dicht tegen de Vietnamese grens ligt het plaatsje 
Bousra-Mondulkiri. Hier werd afgelopen zondag een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen. 
De bouw van deze kerk is gecoördineerd door Stichting De Brug/Spien, ds. Koy Heang 
speelde hierin een belangrijke rol. De bouw werd mogelijk gemaakt door de financiële 
bijdrage van Stichting Pharus. Het gebouw telt 700 zitplaatsen en is helemaal gebouwd door 
eigen gemeenteleden.   
Afgelopen zondag was het groot feest toen de ‘Bread of Live’ kerk in gebruik werd genomen. 
Piet Mars van Stichting Pharus was aanwezig en ook De Brug/Spien bestuursleden Pieter 
Waardenburg en Gerrit Bril waren naar Bousra-Monulkiri afgereisd. 
In dit reisverslag een foto impressie van deze feestelijke dag. 
 
 

                                      De nieuwe kerk in Bousra-Mondulkiri 
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                        Groots welkom voor alle gasten bij de opening van de kerk 
 
 

                              De kerkzaal met 700 zitplaatsen was volledig gevuld 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Ds. Koy Heang begroette alle gasten die aanwezig waren 
 

                                 Piet Mars van Stichting Pharus was onder de indruk van het nieuwe gebouw 

Gerrit Bril feliciteerde namens Stichting De Brug/Spien 
de kerkelijke gemeente met de plek voor de zondagse 
samenkomsten 
 
 



De kinderen van de gemeente zongen prachtige liederen 

                                                                   Het tienerkoor trad op in tradtionele kleding 

Boven de ingang van de kerk de naam van de kerk ‘Bread of Life’ 
            met daarboven een kruis gemaakt en geschonken  
           door Frits Weitkamp van Stichting De Brug/Spien 
 
 
 



 

Tijdens de dienst werd door vrouwen een traditionele dans uitgevoerd 

                                                               Kinderen uit de buurt waren nieuwsgierig  
                                                                          en keken mee door het raam 

                          Na afloop van de feestelijke dienst was er een uitgebreide lunch  
                                                    voor gemeenteleden en gasten 
 
Videoimpressie van de opening van de kerk kunt u zien via deze link: 
https://youtu.be/O3e6ZacuiOA 

https://youtu.be/O3e6ZacuiOA

