Peter & Kelly op (De) Weg
Gebedsbrief Maart 2008
Beste vriend(in),
De tijd is daar! Het licht staat op groen om te gaan! Ons appartement staat
leeg, onze tassen zijn gepakt, onze reis is geboekt... en we vliegen op
Maandag!
Zo'n twee weken geleden ontvingen we het nieuws dat we medisch zijn
goedgekeurd, en enkele dagen later dat ook financieel gezien er geen
beletselen waren om te gaan. Onze plaats in de Oriëntatiecursus van OMF
International in Singapore was geboekt voor Mei. Hierop hebben we
zolang gewacht! We waren dankbaar dat God de deur wijd opengooide;
zelfs onze visumaanvraag was vlak daarna goedgekeurd. De moeilijkheid
was dat we nog maar twee weken hadden voor ons vertrek naar Europa..!
Na een bezoek aan Peter's vader in Zweden zijn we tot 22 April in
Nederland, om van iedereen afscheid te nemen en te worden uitgezonden
door de Vrije Baptistengemeente in Groningen. Op 22 April vliegen we
naar Vancouver, en daar gaan we dan rap inpakken voor Thailand; we
moeten al onze spullen op onze vlucht meenemen. We vertrekken dan op 4
Mei naar Azië vanuit Vancouver.
Zo zijn we dus plotseling van een schijnbaar eindeloze rivier van wachten
plotseling in een waterval beland! In die twee weken moesten we onze
vlucht boeken, alles plannen, inpakken, verhuizen, en spullen opslaan,
rekening houdend met de verschillende plaatsen waar we zullen zijn:
Zweden, Nederland, Singapore, en Thailand. En daarnaast was onze
hoofdprioriteit afscheid nemen en alle contacten goed afronden. Het leek
aanvankelijk onmogelijk, maar we zijn ervoor gegaan; helaas werden Kelly
en Lukas ook nog zwaar verkouden..! Maar God heeft ons de energie en de
steun van mensen om ons heen gegeven. Alles is heel snel gegaan, en toen
beseften we dat we er voor moeten zorgen dat iedereen goed op de hoogte
blijft, vandaar deze gebedsbrief nu te elfder ure.
Uitnodiging voor onze uitzending en ons 'uitzendfeest'
We worden in de 2e dienst van de VBG in Groningen (Snelliusstraat 89)
uitgezonden op 20 April 2008, en daarna hebben we in J's Base onderin
het gebouw een gelegenheid om afscheid te nemen onder het genot van een
hapje en drankje. Dit begint om 13:30 uur, en eindigt om 16:00 uur, voor
de 3e dienst weer begint om 16:30 uur. Via email zullen we hierover nog
meer informatie sturen, maar boek deze tijd alvast in je agenda!
Veel liefs en zegen,
Peter & Kelly + Lukas Passchier
Grachtstraat 49
9717 HK Groningen
Nederland
050-5711375

Prijs met ons:
We hebben het
groene licht voor
Thailand!
Voor alles waarin
God voor ons
heeft voorzien –
we zijn zo
overweldigd door
Zijn goedheid!
Bid met ons:
Dat Lukas' oren
helemaal goed zijn
om te vliegen.
Dat we allemaal
weer goed
hersteld zijn.
Voor Gods vrede
te midden van
meervoudige
overgangen.
Voor goede
gelegenheden om
afscheid te nemen
in Canada en
Nederland, zodat
we klaar zijn voor
het komende
avontuur.

+ Lukas
peterkelly@passchier.net
www.passchier.net
www.support.passchier.net
+1 - 778-786-8516 (thuis)
+1 - 778-991-4751 (mobiel)
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