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Wij genieten nu al twee maanden van Nederlandse leven in Groningen. Peter's moeder heeft
vrijgevig en met veel moed haar prachtige huis aan het Noorderplantsoen ter bewoning aan
ons gegeven voor ons verblijf van 4 maanden, wat een heel zegen voor ons is. Lukas is nu

Nederlands beukenbos

leerplichtig en zit op groep 3 van de Nassauschool, 5 minuten fietsen van huis. Hij geniet van
vriendjes en het leren lezen en schijven, ook al is het in zijn tweede taal. Emmet gaat twee
ochtenden in de week naar de peuterspeelzaal en ze gaan allebei echt vooruit met hun

Bid met ons:

Nederlands. Danai is net jarig geweest en leert lopen, een paar woordjes zeggen en is zijn

Voor een goed gebruik van
onze tijd hier in Nederland
en ontmoetingen met
mensen en groepen.

wereld aan het ontdekken. Peter geniet boven verwachting van terug zijn in zijn eigen cultuur
en het gemak waarmee hij contacten met mensen kan leggen. Voor Kelly is het het eerste
keer dat ze echt in Nederland heeft gewoond en meedraait in het dagelijkse leven, dus er is
veel te leren. Wij genieten allemaal van het contact met familie en vrienden dat wij in deze
periode kunnen hebben. Het is ook echt een voorrecht om onze verhalen en ervaringen van
de laatste 4 jaren in Thailand te mogen delen met mensen op grote en kleinere schaal. Onze
eigen visie groeit in scherpte en diepte door het herhaald verwoorden van onze ervaringen en
ideeën, en ook onze liefde voor de mensen die we daar hebben leren kennen groeit als wij
over hun vertellen, en wij worden ons steeds meer bewust van hoe God aan het werk is.
Wij zijn ons ook echt meer bewust geworden van de geestelijke strijd die gepaard gaat met
het getuigen van Jezus en Zijn werk. Bijna elke keer voor dat wij een gesprek of afspraak
hebben met mensen, zowel informeel of meer officieel, merken wij strijd in de vorm van
bijvoorbeeld fysieke klachten, of extra frictie in gezinsrelaties, of verstoorde van
communicatie. In Thailand verwachten wij geestelijke strijd en vragen wij om bescherming
door gebed, maar wij zijn wel een beetje verrast hoe constant en storend die strijd is
gedurende onze leven op verlof. De blinddoek ging af rondom de jaarlijkse OMF-dag eind
september waar wij mochten spreken. Ervoor, tijdens en erna hadden wij zo'n andersoortige

Voor Lukas' leren lezen en
schrijven in het Nederlands.
Voor Emmets gezondheid,
het uitzoeken van
voedselallergieën.
Voor onze infomiddag
aanstaande zondag 4
november in de VBG, en
voor Peter op de
zendingsbeurs in de Bethel
in Drachten die ochtend.
Voor Kelly die zich aanpast
aan het leven in Nederland.
Voor Gods bescherming
tegen alle plannen van de
boze.
Voor Danai die vaak heel

ervaring, van vrede en steun terwijl we het wel druk hadden. We waren vrij van de moeiten dat onrustig word in de auto.
wij al verwacht hadden, en plotseling drong het weer dieper tot ons door hoe krachtig
gebedsondersteuning is. Eigenlijk voelden we het ook als een berisping dat we zo weinig
gebedsondersteuning hebben gezocht in de afgelopen maanden, maar we waren ook

Dat ons team in Lampang
weer op volle sterkte komt
het komende half jaar.

bemoedigd te merken hoe tastbaar een verschil gebed maakt. Bid alsjeblieft voor
bescherming tegen de listen van de tegenstander terwijl we onze weg van getuigen over

Prijs met ons:

Jezus en meewerken in Zijn Koninkrijk vervolgen.

Veilige en gezegende reizen!

In november zijn wij “zendelingen van de maand” in de Vrije Baptistengemeente in Groningen

Voor een fijne en ontspannen
herfstvakantie met z'n vijven.

met een informatiemiddag op 4 november, en we mogen ons werk elke zondag laten zien
middels een presentatie op de beamer en een informatietafel voor en na de diensten. Wij
willen graag het gebed voor Thailand, onze Thaise vrienden en Gods werk in Thailand
stimuleren. Naast deze meer taakgerichte zaken merken wij ook dat er nog meer werk ligt in
de sfeer van persoonlijke groei, zowel individueel alsook in ons huwelijk en ons gezinsleven.
Graag willen wij ook daaraan tijd kunnen besteden, maar soms is het moeilijk te weten waar
de draad op te pikken. Ons bordje is dus vol..! Wij stellen jullie ondersteuning zeer op prijs.
Met veel liefde en Gods zegeningen,

Voor de vrijgevigheid van
veel mensen die ons dingen
lenen terwijl we hier zijn.
Dat wij waardevolle tijden
hebben mogen doorbrengen
met familie en vrienden.
Voor mogelijkheden om te
delen over wat God doet in
Lampang, Thailand.
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