Peter & Kelly op (De) Weg
Gebedsbrief April 2011
Het hete seizoen is aangebroken en het Thaise Nieuwjaars-waterfestival
staat voor de deur, en er wordt erg naar uitgezien door diegenen die dol
zijn op met-water-spelen! Het hele land gaat voor meer dan een week op
vakantie: sommigen terug naar huis op het platteland, sommigen gaan
“water spelen” in de stad, en sommigen houden zich op de achtergrond
omdat ze beide opties te gevaarlijk vinden, met al het drinken,
verraderlijk stampvolle wegen, en het water spelen wordt ook steeds
wilder met ijsklonten en spuiten met tuinslangen. Naast onze activiteiten
in de stad zijn we uitgenodigd door onze vrienden Wisit & Krathin om
een paar dagen met hun terug naar het dorp waar hij vandaan komt te
gaan om mee te maken hoe het daar wordt gevierd. Het wordt ons vierde
bezoek aan dit dorp het laatste half jaar. Bid alsjeblieft voor bescherming,
lichamelijk en geestelijk, en voor goede gesprekken als we daar zijn.
Ons team is uitgegroeid tot 3 gezinnen en 2 vrouwen, met nog eentje die
ons negen maanden lang meehelpt. De afgelopen maanden zijn we meer
naar elkaar toegegroeid en veel geleerd over samenwerking. Het lijkt erop
dat er een fase aanbreekt waarin we onze benadering, onze passie om van
Jezus te getuigen, en hoe wij dat handen en voeten geven als Zijn lichaam
onder de loep nemen. Bid voor ons dat Jezus ons steeds dichter naar
Zichzelf toebrengt en we bovenal Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid
zullen zoeken. Het is verleidelijk om alleen op overleven van dag-tot-dag
gericht te zijn, vooral in vermoeidheid en hitte. Bid alsjeblieft voor
geestelijke waakzaamheid en bemoediging, vooral in dit seizoen van het
Boeddhistische Nieuwjaar wanneer er allerlei rites en activiteiten in de
geestelijke gewesten plaatsvinden. In zulke tijden voelen we vaak een
geestelijke druk, bid voor veerkracht, geestelijk onderscheid, bereidheid
om te getuigen van Jezus, en Zijn overvloedige liefde in onze levens.
Met veel liefde voor jullie, en Gods zegeningen,

Let op het juiste adres!!
Peter & Kelly Passchier
P.O.Box 8
Ampheu Mueang
Lampang 52000
Thailand
www.teamlampang.org

Op de veld-conferentie

Bij een waterval
Bid met ons:
Voor bescherming en
kracht gedurende het
hete seizoen en het
Nieuwjaars-festival.
Voor ons team dat we in
Christus ten eerste Zijn
Koninkrijk zullen zoeken.
Voor onze Japanse
teamgenote Tomoko, die
voor twee weken haar
ouders helpt met hun
verwoeste huis.
Voor Kelly's gezondheid
en geduld in de hitte
tijdens de zwangerschap.
Voor een vruchtbare tijd
tijdens de OMF training
voor gemeentestichting in
Bangkok van 24 April tot
6 Mei.
Prijs met ons:
Voor het nieuwe leven
waarmee God ons
gezegend heeft!
(Verwacht begin Oktober)
Voor zich verdiepende
vriendschappen hier in
Lampang, God aan het
werk.
Voor goede teambuilding.
Dat Peter geslaagd is
voor het mondelinge
gedeelte van zijn Thaise
taalexamen nivo 2 – in
afwachting nog van het
eindresultaat.

+ Lukas + Emmet + het kleintje
peterkelly@passchier.net
0066–801076050 (Peter)
0066–876636003 (Kelly)
0066–54-811189 (thuis)
skype: passchier
www.passchier.net
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