Peter & Kelly op (De) Weg
Gebedsbrief Juni 2011
De avonden zijn koeler nu, slechts 29° in onze woonkamer vanavond, en
de rijstvelden zijn poelen van modder die wachten op zaailingen. Terwijl
de boeren zich opmaken voor de rijstplant, maken wij ons op voor
geestelijk zaaien met een aantal outreach-teams die op bezoek komen. Op
dit moment is er een team uit Australië en Zuid-Afrika tot 8 Juli, en op 11
Juli verwelkomen we het team vanuit onze gemeente in Groningen die 2
weken bij ons in Lampang zullen zijn. Er zitten al een aantal activiteiten
in de planning: Kinderclubs, programma's op een basisschool en op een
universiteit, Engelse les, netwerken in de gemeenschap, en het
bemoedigen van een kleine gemeente. Bid alsjeblieft voor deze teams, dat
ze zich goed aan de cultuur kunnen aanpassen, en nieuwe ervaringen
goed kunnen verwerken, goede relaties mogen opbouwen met allen die ze
zullen ontmoeten, en voor goede gelegenheden om het Verhaal van God,
Zijn leven en Zijn liefde te mogen delen.

Lukas' 5e verjaardag
Bid met ons:
Voor de teams die ons
komen versterken in Juli.
Voor de verdieping van
de relaties met Jezus en
met elkaar binnen ons
team.
Voor Emmet die twee
ochtenden per week naar
'school' gaat.
Voor voortdurende goede
gezondheid voor Kelly en
de baby gedurende de
zwangerschap.
Voor vredige landelijke
verkiezingen in Thailand
op 3 Juli, met een voor
het land goede uitkomst.

Twee van onze Thaise vrienden zitten in een bepalende fase van hun
leven. Gae: vriendin, studente Engelse, lerares Thais en onderdeel van

Prijs met ons:

ons Kinderclub-team, is begonnen met een wekelijkse Bijbelstudie

Voor veilige reizen iedere
maand (!) door het hele
land.

volgens de chronologische methode met 2 van onze teamleden. Vorige
week zei ze dat ze gelooft dat Jezus haar heeft uitgekozen om deel van
onze gemeenschap te zijn, en ze wil dat haar 2 dochters Hem zullen leren
kennen. Bid dat de Geest ruimte in haar leven krijgt om te werken zodat
ze meer gaat begrijpen en dichter bij Jezus mag leven, en dat ze geestelijk
beschermd wordt in haar groei en dat de geplante zaden goede vrucht
mogen dragen. Boy: Peter's taalhelper en vriend, gaat nog steeds door
een fase van worsteling met ongezonde gewoontes, en hij wil wel graag
veranderen, maar hij wil het onder eigen regie doen, en dat lukt niet zo
goed... Bid dat hij hulp van anderen wil aanvaarden, maar vooral dat hij
Degene mag ontmoeten die zijn leven van binnenuit kan veranderen!

Dat Lukas geniet van
naar school gaan.
Dat we veel geleerd
hebben op de training
voor gemeentestichters in
April/Mei en voor een
goede tijd op de jaarlijkse
OMF conferentie
afgelopen weekend.
Dat Peter een week in
Nederland kon zijn om
afscheid te nemen van
zijn pleegvader voor zijn
dood, en ook bij de
uitvaart kon zijn.

Met veel liefde en Gods zegeningen,
Let op het juiste adres!!
Peter & Kelly Passchier
P.O.Box 8
Ampheu Mueang
Lampang 52000
Thailand
www.teamlampang.org

+ 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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