
Beste gebedspartner,

De afgelopen maanden voor onze komst naar Bangkok om de baby af te 

wachten waren druk voor ons. Zowel Peter als Kelly hebben hun 

taalmodule succesvol kunnen afsluiten, met voor beiden de positiefste 

feedback tot nog toe! We hebben nu 6 van de vereiste 9 voor ons eerste 

jaar afgerond. We beginnen iets zelfverzekerder te worden in gesprekjes 

met mensen hier, en we hebben we hebben regelmatig kunnen oefenen. 

Een aantal weken geleden werden we samen met een collega-student 

door een Thaise familie in hun huis uitgenodigd voor het avondeten. In 

de avonduren maken en verkopen zij roti, een soort opgevouwen 

pannenkoekje met suiker en gecondenseerde melk, op de hoek in de 

buurt van onze taalschool, en ze wilden ons wel leren hoe je dat maakt. 

En Kelly heeft goed contact met een naaister bij ons in de buurt die een 

aantal dingen ter voorbereiding op de baby heeft gemaakt. Ze is een 

alleenstaande vrouw die al 30 jaar haar vak uitoefent en altijd heel 

vriendelijk is. Zij, en ook de familie, hebben in het verleden al positieve 

contacten met voormalige taalstudenten gehad. Bid dat God dieper in 

hun leven mag werken en voor wijsheid voor ons hoe we in de korte tijd 

die we nog hebben in Lopburi deze relaties kunnen uitbouwen.

Wat ander persoonlijk nieuws is dat Peter's Oma op 1 Februari is 

overleden, ze is 97 geworden. We zijn blij dat ze nu bij haar Heer is, 

maar we kunnen haar nooit meer opzoeken met ons gezin... We zijn 

dankbaar dat Gods genade ons terzijde heeft gestaan in het verwerken 

van het overlijden van onze lievelingsoma's deze afgelopen maanden, 

ook al konden we niet bij hun uitvaarten zijn.

Heel erg bedankt voor je steun voor ons in gebed en anderzijds!

Veel liefs,

Prijs met ons:

Dat de baby vorige week 
bij de dokter met zijn 
hoofd naar beneden lag!

Dat Lukas zindelijk aan 
het worden is zonder al te 
veel strijd – al moet hij 
nog wel dingen leren! 

Voor de vooruitgang in 
onze taalstudie, en het 
gevoel dat het goed gaat.

Voor groeiende relaties 
met Thaise mensen.

Bid met ons:

Dat de baby in de beste 
positie gaat liggen voor 
een natuurlijke bevalling, 
en voor een veilige en 
gezonde geboorte.

Voor Lukas, dat hij zich 
goed weet aan te passen 
in de rol van grote broer, 
en wijsheid dat wij hem 
daarin kunnen helpen.

Voor troost bij Peter's 
Oma's overlijden.

Gods beschermende 
hand over ons, met name 
in Bangkok's verkeer.

Voor onderscheid hoe wij 
medewerkers met God 
kunnen zijn in wat Hij aan 
het doen is in de levens 
van mensen met wij Hij 
ons in contact heeft 
gebracht.
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