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Met de sikkel maaien de landarbeiders de laatste rijstschoven die ter
plekke gedorst worden, en de winter heeft zijn intrede gedaan: droog

Vier dagen aan het stand

en winderig weer dat 's nachts de kou in huis brengt. Kacheltjes zijn er
niet, dus we hebben dekens en pyjama's, en midden in de nacht krijgen

Bid met ons:

we vaak bezoek van koude jongetjes die onder pappa en mama's

Dat we een aantal heel
goede vriendschappen
kunnen opbouwen.

dekbed komen opwarmen..!
We zijn nu gewend aan onze nieuwe woonplaats, en beginnen
met integreren, soms bemoedigend, soms ontmoedigend. Afgelopen
maandag gingen we naar onze eerste Thaise Christelijke begrafenis van
de schoonvader van Peter's taalhelper. Hij was een Christen met veel
aanzien in de gemeenschap en zijn negen achterblijvende kinderen
staan allemaal in de bediening. We werden herinnerd aan de grootheid
van Gods Koninkrijk en het belang van investeren in mensen. We
kwamen erachter dat we al een aantal mensen kenden die we konden
groeten en met wie we konden praten, zodat we ons thuis voelden.
Lukas gaat maandag ook meer integreren, want hij begint met
school, een school-voorbereidingsklas, waar hij vooreerst 3 ochtenden
in de week heen zal gaan (zijn klasgenootjes gaan 5 volle dagen, maar
's middags slapen ze alleen maar). Hij begrijpt nog bijna geen Thais en
is nog nooit naar school gegaan, dus het zal erg wennen zijn. Bid
alsjeblieft dat hij het naar zijn zin heeft en vrienden maakt, en dat hij
zich goed kan aanpassen en de taal oppikt.
Een andere grote verandering voor ons team is dat het gebouw
van ons centrum verkocht is, en wij er tegen het eind van dit jaar uit
moeten. We staan open voor de veranderingen die God hierdoor wil
brengen, al is het jammer van de mooie locatie en de investeringen om
het op te zetten. Bid dat we heel snel een het juiste gebouw vinden als

Voor wijsheid dat we het
juiste besluit nemen over
wat voor soort gebouw we
als nieuw centrum nemen,
en dat we het snel vinden.
Voor Lukas op school:
vrienden, taal en een
goede aanpassing.
Voortdurend voor
veiligheid: Kelly had een
ongelukje op de brommer,
en Emmet kreeg een
halve baksteen tegen zijn
hoofd van Lukas.
Voor onze gezondheid, we
zijn allemaal verkouden
geweest (en Emmet nog).
Voor persoonlijke en
geestelijke groei wanneer
we onder de druk van het
leven dat we leiden
geregeld tegen dingen
aanlopen die we moeten
verwerken.
Prijs met ons:
Voor momenten van echte
bemoediging!
Dat we allebei onze
volgende taalmodule aan
het afronden zijn met onze
nieuwe taalhelpers sinds
we uit Lopburi weg zijn.

basis van ons werk – het navigeren van vastgoed is ook een culturele
uitdaging..!
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