Peter & Kelly op (De) Weg
Gebedsbrief Mei 2010
Na het heetste en droogste hete seizoen in decennia beginnen de

Een tuktuk in Chiangmai

regenbuien nu weer te vallen, vaak voortgeblazen door een storm. Wij
hebben net 6 weken kunnen genieten van een bliksembezoek van Kelly's
moeder wat resulteerde in een gereorganiseerd huis, doorgebeden levens
en twee blije jongetjes. Haar energie wist zelfs in de ruim 40 graden hitte
indruk te maken! Tijdens deze weken werden we gevraagd voor een
fotosessie voor een provinciale toerisme-brochure waarbij we de
gouverneur van Lampang mochten ontmoeten. Dit vloeide voort uit de
contacten van het lesgeven in Maart in een studiecentrum in de stad!
De familie Cho, onze teamgenoten die net terug zijn van 9 maanden in
Australië, zoeken naar een geschikt nieuw huis, bid graag voor hen. We
zijn dankbaar voor Gods bescherming van al onze collega's tijdens de
recente onlusten in Thailand. Plaatselijk hebben we er niet veel van
gemerkt, er is alleen een avondklok ingesteld, en iedereen is er toch wel
mee bezig. Bid graag voor een goede uitkomst, herstel en gerechtigheid.
Lukas is begonnen met de basisschool, een nieuwe klas met een ervaren

Bid met ons:
Dat de kinderen bij de
start van het nieuwe
schooljaar deze maand
ook weer terug komen
bij de Kinderclub.
Voor een studente die
niet meer komt vanwege
gezondheidsklachten,
maar die geestelijk wel
openheid toonde. Bid
voor haar gezondheid
naar lichaam, geest en
ziel.
Dat we goed zullen
omgaan met uitdagingen
in het ouderschap waar
we tegenaan lopen.
Prijs met ons:

Lukas het Thais niet begrijpt. Ze is ook ongebruikelijk direct, waardoor

Dat we relaties konden
opbouwen rondom de
viering van Emmet's en
Lukas' verjaardagen.

we de uitdagingen van Lukas' aanpassing beter begrijpen. Bid graag dat

Een goed bezoek van
Kelly's moeder.

hij zich nog beter aanpast aan de hele dagen op school, beter leert

Voor Lukas' lerares.

luisteren, dat hij meer kan deelnemen aan de klasse-activiteiten, en

Voor Peter's taalhelper
die een goede vriend is
geworden en wiens hart
zich aan het openen is
voor Jezus.

lerares die ook wat Engels spreekt, zodat wat dingen kan uitleggen als

bovenal dat hij meer Thais leert spreken en begrijpen.
Deze week had Peters Engelse klas een record-aantal van 8 mensen, maar
het was helaas ook zijn laatste dag met deze klas, omdat de teruggekeerde
collega deze klas overneemt. Peter blijft op Woensdag lesgeven aan de

Dat de maandenlange
demonstratie in Bangkok
tot een eind is gekomen.

enkelingen die dan kunnen komen. Bid dat hij Gods plannen met deze
klas ten uitvoer mag brengen, omdat de harten makkelijker open gaan in
de kleine groep.
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