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Gebedsbrief Februari 2010
Een nieuwe aanplant van rijst geeft de velden een heldergroene glans, de
dagen warmen op, er waait een droge wind, en we hebben weer wat
mijlpalen bereikt. Onze collega's hebben een nieuw huis; het centrum
The Lighthouse is op de begane grond, en de familie Bekker woont

Op een nabije bergtop

erboven. De Kids Club is weer begonnen, en we hadden meteen 30 tot 40
kinderen elke week in plaats van 10 tot 15, geweldig, maar ook hard

Bid met ons:

werken. Ook bij de Engelse les voor volwassenen komen wat nieuwe

Dat de nieuwe contacten
op het centrum zich
thuis voelen bij ons en
een groeiende interesse
hebben in God's woord.

mensen, waaronder onze buurvrouw en wat leraren van Lukas' school! In
December hadden we een week lang een team uit Zuid-Afrika van de
gemeente van de Bekkers. Ze hebben de Kerstboodschap kunnen
uitleggen op een middelbare school en een kleuterschool, een Kerstfeest
georganiseerd en een markt-outreach gedaan, en daarnaast nog geholpen
met het verven van ons nieuwe centrum. Ze hebben echt het Woord
kunnen brengen en ons bemoedigd door hun aanwezigheid. Peter heft
een nieuwe taalhelper gevonden: een trouwe student Engels in de
ochtend wordt 's middags een leraar Thais! B. is een goede kok, en dat
kwam goed uit bij het leren van de Keuken-module, plus meermalen per
week een lekkere avondmaaltijd! Peter leet momenteel hoe je Christelijke

Dat Lukas meer Thais
leert terwijl hij omgaat
met de leraressen en
vrienden op school.
Voor wijsheid en
volharding in de studie
van het Thais terwijl we
ook ons andere werk en
leven hebben.
Voor steeds dieper
gaande persoonlijke
transformatie.

begrippen communiceert aan Boeddhisten. Bid dat dit ook B. helpt om

Voor een vruchtbare tijd
bij het lesgeven op de
“zomer”school.

het Evangelie beter te begrijpen. Van 15 tot 26 Maart verzorgen we

Prijs met ons:

Engelse les aan een “zomer”school in de oude stad. Peter gaat 6 lessen

Dat de vriendschappen
die we aan het
opbouwen zijn zich
verdiepen!

geven met Bijbelse inhoud, die Kelly gaat voorbereiden. Bid voor goede
ideeën en dat de kinderen naast Engels ook echt meer over Jezus leren.
Drie weken geleden mochten we een 2-daagse conferentie bijwonen met
OMF-collega's. Het was heerlijk om even in een bekende taal te kunnen
aanbidden en onderwijs te krijgen, en ook om met vrienden te kunnen
praten en bidden. We zijn ook weer in Lopburi geweest voor taal-checks,
en Kelly's niveau Een examen. Nu kunnen we beiden verder op naar

Dat Lukas de mensen
op school leuk vindt en
dat hij al een beetje
Thais begint te praten
en begrijpen.
Dat God transformatie
en groei in onze levens
geeft!

niveau Twee!
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