Peter & Kelly op (De) Weg
Gebedsbrief Oktober 2008
Beste gebedspartner,
Bedankt voor je ondersteuning! We beseffen eens te meer hoe
belangrijk jullie rol is, niet alleen om ons hier te laten komen en blijven,
maar ook in het bidden voor vrucht. Gisteren bekeken we de nieuwe
OMF docu-film over het leven van James Fraser, getiteld Breakthrough
(Doorbraak – verkrijgbaar bij OMF). Hij was een OMF zendeling onder
het Lisu-volk die grote doorbraken begon te zien toen mensen in
Engeland begonnen te bidden voor de Lisu in de overtuiging van hun

Prijs met ons:
Voor het nieuwe leven dat
zich vormt! Alles gezond
en wel tot nu toe.
De taalstudie gaat goed,
en we genieten ervan!

Fraser begon regelmatig gebedsbrieven uit China te sturen om de

Lukas leert veel en groeit
in zelfvertrouwen; hij wil
steeds meer zelf doen!

bidders te inspireren en informeren. Gedrongen door liefde begonnen

Bid met ons:

steeds meer mensen samen te bidden. Peter was enorm geïnspireerd

Voor de ontwikkeling en
gezondheid van onze
nieuwe baby.

door God gegeven autoriteit om mee te strijden voor hun zielen. James

door James Fraser toen hij Nederland verliet om de zendingsopleiding
te gaan doen. Wij hopen en bidden dat op termijn wij ook jouw gebeden
effectiever kunnen inspireren en informeren!
Kelly geeft regelmatig Engelse les aan een Thaise vrouw – bid voor
Noet, dat ze een verlangen krijgt om Jezus te kennen. We worden
geïnspireerd door het brede spectrum van mogelijkheden om te dienen
die we zien in de levens van ervaren zendelingen. Wat ons betreft, wij
moeten nu vooral heel goed Thais leren zodat we relaties kunnen
opbouwen en op een dieper niveau kunnen communiceren. We hebben
nu de beginselen van lezen & schrijven geleerd, waar we heel bij mee
zijn, maar er is nog enorm veel te leren. Bid dat we veel van onze
energie in het leren van de taal mogen steken, en ook dat we relaties
krijgen zodat we kunnen oefenen. We zijn bemoedigd dat we sommige
mensen in de kerk beter leren kennen.
Tot slot, Kelly voelt zich veel beter in het tweede trimester van haar
zwangerschap, en baby Tuck is flink aan het dansen in haar buik!
Liefs en zegen,
Peter & Kelly Passchier
Lopburi Learning Centre
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Voor bescherming tijdens
reizen en dagelijkse
bezigheden.
Voor het onthouden van
alle nieuwe woorden en
begrip van het Thais.
Voor groeiende Thaise
vriendschappen in de
kerk.
Dat Kelly tot zegen mag
zijn voor de kinderen in
de zondagsschool.
Voor onze veld-reizen,
24-29 Oktober naar
Lampang in NoordThailand, en 19-23
November naar Paak
Phanang in ZuidThailand. Dan kunnen we
de teams leren kennen
die daar werken plus de
regio en hoe wij daar in
zouden kunnen passen.
Bid dat God ons duidelijk
leidt naar de plaats waar
Hij ons wil inzetten de
komende 3 jaar.
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