Peter & Kelly op (De) Weg
Gebedsbrief December 2008
Beste gebedspartner,
De drukke maand December is gearriveerd! In Thailand biedt Kerst de
beste gelegenheden om het evangelie te vertellen en over Jezus te
praten, want dit is het enige Christelijke feest waarvan de meeste
mensen wel eens gehoord hebben. Gemeentes hebben altijd outreaches
deze maand. Teams van het Taal- en Oriëntatie Trainingscentrum (dat
zijn wij!) zijn uitgenodigd om in veel scholen een presentatie te geven,
dus daar hebben we het druk mee naast de normale taalstudie en
gemeente-activiteiten. Onze gemeente hier zingt kerstliederen op
verschillende plaatsen (naast andere acties), en wij gaan meedoen!
December is misschien wel de moeilijkste maand om niet thuis bij
familie te zijn, maar nu nog meer omdat Kelly's oma overleden is op 4
December. Ze is 96 geworden, en we zijn blij dat ze nu bij de Heer is en
een beter leven heeft nu – maar we missen haar evengoed.
We zitten in een periode van geestelijke groei, en God lijkt Zijn woord in
ons te gieten. Het is stimulerend om de wereldwijde huisgemeentebeweging te bestuderen en na te denken over de mogelijkheden voor de
urgente verbreiding van het evangelie in Thailand. Deze advent komen
we dagelijks als gezin samen rond een 'Isaï-boom' waar we de hele
heilsgeschiedenis navertellen. Lukas ziet hier elke dag erg naar uit!
Onze beide veldreizen zijn goed verlopen, en we zijn alles wat we gezien
en geleerd hebben aan het verwerken. We konden onze collega's beter
leren kennen en het daadwerkelijke werk zien. We hebben een duidelijk
idee over Gods leiding, maar we moeten nog een gesprek hebben met de
landelijke directeur voor de uiteindelijke beslissing. Bid voor unanieme

Veel Advent-, Kerst- en Nieuwjaarszegeningen!
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Voor Gods voortdurende
bescherming van Kelly en
de baby.
Lukas groeit op, wordt
verantwoordelijker en
communicatiever en
geestelijk meer
geïnteresseerd.
Taalstudie is nog goed op
schema ondanks alles.
Bid met ons:
Voor troost rondom het
overlijden van Kelly's
grootmoeder.
Voor Gods bescherming,
vooral voor Kelly en baby.
Dat Lukas emotioneel
verder opgroeit, hij heeft
nog vaak een flinke
driftbui als het niet
precies gaat zoals hij wil.
Voor groeiende
vrijmoedigheid om in het
Thais gespekjes met
mensen aan te knopen.
Dat er veel gezaaid mag
worden tijdens de Kerstacties en dat de Heer
mensen zegent met
begrip en een verlangen
om meer te leren.
Voor de baby komt
moeten we aan een auto
zien te komen, bid met
ons mee dat God zal
voorzien.

overeenstemming met Gods wil voor onze bestemming.

Veel liefs,

Prijs met ons:

+ Lukas + b aby Tuck
peterkelly@passchier.net
0066–36-610429 (thuis)
0066–801076050 (Peter)
0066–876636003 (Kelly)
skype: passchier
www.passchier.net

OMF International - Nederland
Eendrachtstraat 29 A
3784 KA Terschuur
0342-462666
0342-461492 (fax)
www.nl.omf.org

