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Beste gebedspartner,
Het lijkt erop dat we ons sneller aanpassen aan met z'n vieren zijn dan
toen we er aan moesten wennen om met z'n drieën te zijn, maar de
afgelopen maanden is er heel wat verandering geweest in de patronen

Prijs met ons:

van ons dagelijkse leven: slaapgewoontes, Lukas' routines, ouder-zijn en

Dat Emmet veilig is
gearriveerd en voor de
zegen die hij is voor ons!

het verdelen van je aandacht, studeren, enzovoort. Lukas is lief voor
Emmet, maar eist soms wel extra aandacht op door zijn gedrag. Peter
heeft de taalstudie weer volledig opgepakt na 2 weken vaderschapsverlof
en is net geslaagd voor “Christelijke communicatie”. Zijn volgende
module zal buiten de taalschool met een ongetrainde taalhelper moeten
afronden ter voorbereiding op de toekomst, wanneer we de taal verder

Dat we een aantal
administratieve zaken
goed hebben kunnen
afhandelen, met name
ambassade-bezoeken en
het aanvragen van
rijbewijzen

buiten de school moeten leren na onze verhuizing naar Lampang. Kelly

Voor vooruitgang in onze
taalvaardigheid

heeft de afgelopen maand kunnen oefenen met een Thaise collega-

Bid met ons:

zendeling (getrouwd met een Australiër) en zal komende week weer

Dat Lukas goed leert om
een grote broer te zijn, en
dat wij hem daarin goed
kunnen helpen

part-time binnen de taalschool verder studeren – Emmet gaat dan mee.
De tijd van afscheid nemen van de collega-taalstudenten met wie we
vorig jaar van start zijn gegaan is begonnen. Mensen met wie je veel
hebt meegemaakt en die goede vrienden zijn geworden gaan allemaal in
andere delen van het land aan de slag. Misschien nog wel het moeilijkste
voor Lukas, want zijn 2 allerbeste vrienden verhuizen eind deze maand.
Hij houdt zoveel van ze dat hij elke dag voor ze bidt en elk moment van
de dag wel met ze wil spelen, maakt niet uit of hij net de hele ochtend
met ze heeft doorgebracht, of dat het een vrije dag is, ze zijn als broers
voor hem. Bid voor hem als hij zich gaat realiseren dat deze tijd ten

Dat we ons goed kunnen
aanpassen aan nieuwe
routines in het leren van
de taal
Dat we goed afscheid
kunnen en zullen nemen,
vooral voor Lukas
Dat Emmet's aanvraag
voor Canadees
staatsburgerschap vlot
mag verlopen (een
Nederlands paspoort
heeft hij al!)

einde komt en hij deze grote verandering in zijn sociale omgeving moet

Voor vrede en politieke
stabiliteit in Thailand

verwerken, en bid ook voor ons dat we hem hier goed in kunnen

Dat we een maaltijd met
de 'Roti-mensen' kunnen
regelen en dat we een
goed gesprek met hun
kunnen hebben

steunen.
Heel veel liefs,
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