Peter & Kelly op (De) Weg
Gebedsbrief October 2009 – (Dankdag-editie)
Beste gebedspartner,
Gewoonlijk vieren we in dit seizoen onze dankbaarheid voor de
oogst, beginnen de blaadjes aan de bomen mooi te kleuren, en we

In de nachttrein

voelen dat de winter er aankomt. In Canada wordt dit weekend

Prijs met ons:

“Thanksgiving” gevierd, met kalkoen en pompoenen. Al deze

Dat ons huis hier in Lampang
helemaal ingericht is en echt
“thuis” voelt

symbolen ontbreken hier in Thailand, en dat bepaalt ons bij de kern,
alles waarvoor we dankbaar mogen zijn, en we willen Gods goede
gaven bejubelen! Hier wordt het weer ook iets koeler, het
regenseizoen loopt op zijn einde, ook al kan het nog echt heet
worden op een zonnige dag. We zijn benieuwd hoe koud het wordt in
December! We zijn dankbaar voor ons huis in Lampang, dat echt als
thuis voelt, en zo mooi gelegen is tussen de rijstvelden en beboste
heuvelruggen. We hebben collega's die ons steunen met hulp en
vrijgevigheid terwijl wij onze weg vinden door allerlei situaties en
instanties. We hebben kunnen genieten van twee weken vakantie aan
zee, en we hadden een speciale tijd met Kelly's ouders, en onze
jongens genoten van de aandacht. Lukas en Emmet zijn gezonde
blije en actieve jongens die vol leven zijn en onze persoonlijke groei
stimuleren. We zijn nu allebei weer middenin ons
taalstudieprogramma, genieten ervan, en we zijn blij verrast hoe
goed het gaat nadat we er een periode uit zijn geweest. Peter geniet
van de Engelse les die hij geeft op het centrum in de binnenstad van
Lampang en het opbouwen van vriendschappen met de studenten.
De buren in het dorpje verderop komen zo om de dag langs, en ook
met hun ontwikkelt de vriendschap zich. En waar we heel dankbaar
voor zijn is dat we zoveel vrienden over de hele wereld hebben die
voor ons bidden en met ons meeleven! En al deze dankpunten zijn
nog maar het begin! God is goed!!
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Voor onze collega's die zo
behulpzaam zijn met hun
steun en hulp, zowel in het
dagelijks leven als in het
werk
Dat we taalhelpers hebben
kunnen vinden en genieten
van verder leren
Dat we een goede school
voor Lukas gevonden lijken
te hebben
Voor een fijn bezoek van
Kelly's ouders, en dat de
jongens een goede tijd
konden hebben met
“Grandma & Grandpa”
Dat we lekker konden
ontspannen tijdens onze
vakantie
Dat we eindelijk de
verkoudheid en kuch die een
maand bleven hangen
hebben kunnen afschudden
Voor Gods bescherming toen
onze auto van de achterkant
werd aangereden, dat alleen
Kelly een lichte whiplash had
en aan het herstellen is, dat
de (uitvoerige) blikschade
weer gerepareerd is, en voor
een Thaise vriend die ons
hielp met de hele procedure
rond de verzekering
Dat we nieuwe vrienden
maken
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