Peter & Kelly op (De) Weg
Gebedsbrief Februari 2012
Terwijl de temperatuurstijging het koude seizoen langzaam in het warme
seizoen verandert, maken wij onze plannen concreter hoe we onze
verlofperiode vorm gaan geven. Met een eerder-dan-verwachte
vertrekdatum zijn we druk bezig met het afronden van onze zaken en het
inpakken van ons leven en werk hier. Bid voor kracht naar gedachten,
hart, lichaam en geest te midden van dit proces van overgang. We
verlaten Thailand en komen aan in Vancouver op 30 Maart, vanwaar we
een jaar later weer terug naar Thailand zullen vertrekken. We zullen
vanaf Augustus tot December in Nederland zijn.
Intussen stoomt ons leven hier met volle kracht vooruit. Peter is hard
bezig met zijn taalstudie om nog een laatste module af te ronden voor
vertrek. Hij mag het materiaal gebruiken van een tweetal lezingen die hij
heeft gegeven –in het Thais– aan een universiteit hier voor het vak
Hedendaagse Wereldgebeurtenissen. Bid voor goede concentratie en tijd
om hier aandacht aan te geven te midden van andere zaken..!
De laatste maanden zijn Peter en onze collega Richard bezig geweest met
mentorschap en discipelschap van een kleine gemeente in Maemoh, een
stad aan de andere kant van de bergen, waarvan de voorganger een

Bid met ons:
Voor een sterke
gezondheid na maanden
met verschillende kwalen.
Voor onze collega Tomoko
die herstellende is van een
operatie in Japan.
Voor energie om in te
pakken en ons voor te
bereiden op de verlofperiode, en een nuttige
workshop hierover van 28
Februari tot 9 Maart.
Voor wijsheid in het maken
van plannen voor onze tijd
in Canada en Nederland.
Voor vrede voor de
jongens te midden van alle
veranderingen.
Voor onze Thaise vrienden
dat God doorgaat met Zijn
werk in hun levens.
Voor ons allemaal: verdere
groei in ons Thais.

andere roeping heeft ontvangen en is verhuisd naar een andere provincie.
Deze week is gebleken dat en wat spanningen zijn binnen de gemeente

Prijs met ons:

hoe ze verder kunnen zonder een voorganger. Bid alsjeblieft voor Peter

Voor veilige reizen!

en Richard nu ze deze gemeente helpen om op eigen benen te staan en

Voor een zich gezond
ontwikkelende baby Danai
(bijna 4 maanden al).

ook voor de leden die vinden dat het niet gaat zonder voorganger. Bid
voor leiding voor de toekomstige richting voor dit plaatselijke lichaam.

Dat Peter's vader en zus
ons konden bezoeken.

Kelly richt zich vooral op het moeder zijn van drie kleine jongens en hoe

Dat we al woonruimte
hebben voor onze verlofperiode, zowel in
Vancouver als in
Groningen.

ze iedereen het beste kan helpen om geworteld in Jezus te zijn en te
blijven, en deze ongewone levensstijl met zijn spanningen van erbijhoren en anders-zijn, en het leven met komen en gaan.
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