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We zijn nu weer 2 maanden terug in Canada waar we van het milde weer in Vancouver
mogen genieten, waar de lente zich opdringt in sneeuwklokjes en krokusjes. De lastigste
aanpassing was de overgang van Lukas naar de Canadese school, middenin het jaar, vanuit
het Nederlandse onderwijssysteem. Het duurde even voordat hij vloeiender werd in het
Engels lezen nadat hij was begonnen in het Nederlands, waar letters en klanken veel
duidelijker met elkaar overeenkomen. De jongens hadden zo goed Nederlands leren praten..!
Terwijl wij ons aanpassen aan het begeleiden van het dagelijkse huiswerk en de routines hier,
zijn we dankbaar voor de actieve ondersteuning van Grandma & Grandpa op velerlei vlakken.
We hebben een lijst met zaken die we moeten afhandelen, voornamelijk op het gebied van de
gezondheid van elk gezinslid, en we hebben al veel kunnen doen. Desalniettemin heeft de
medische adviseur van OMF aanbevolen dat we eind maart nog niet terug zouden moeten
gaan naar Thailand, en nu is onze vertrekdatum eind juni – als we uitgaan van het medische
'groene licht'. Dat betekent ook dat Lukas zijn schooljaar hier kan afmaken en kunnen wij
eraan werken om als gezin onze draagkracht te vergroten en daardoor sterker aan de start te
verschijnen voor onze tweede termijn in Thailand. We stemmen in met deze beslissing,
hoewel het voor Kelly meer een opluchting is, terwijl Peter graag snel weer aan de slag wil in
Lampang. We zullen ons visum moeten verlengen in Bangkok voor we als gezin terugkeren,
en daarom zal Peter in de laatste weken van mei naar Thailand afreizen, zodat hij ook de

Gezinsretraite op Mayne Island

Bid met ons:
Voor onze vrienden in
Lampang die wellicht teleur
gesteld zijn dat we pas later
terugkomen; dat God hun
vasthoudt en doorgaat met
in hun levens te werken.
Voor Lukas dat hij goed
Engels leert lezen en
schrijven op school.
Voor het verder uitzoeken
van Emmet's voedselallergie.
Voor de planning van een
bezoek aan onze familie en
supporters in Alberta tijdens
de lente vakantie.

Voor Kelly: verhoogde draag
kracht, meer energie en
Sinds onze laatste collega's Lampang in december hebben verlaten is er weinig activiteit in de vruchtbare tijden van
persoonlijke groei.
Lighthouse. Gelukkig is er een Amerikaans stel, fijne christenen, die les geven aan een
gelegenheid heeft om onze vrienden in Lampang te bemoedigen en wat zaken te regelen.

universiteit in Lampang, die elke zaterdag Engelse les verzorgen in de Lighthouse. Helaas
gaan zij in maart weer terug naar huis, en de maanden daarop worden er geen teamleden
verwacht... Onze goede vriend Boy houdt vast aan Jezus, en hij lijkt een betere baan te

Voor Gods bescherming
tegen ieder plan van de
tegenstander.

Tomoko in Japan op weg lijkt naar volledig herstel, en dat ze graag verder wil met het werk in

Voor ons team, nu verspreid
over 6 landen; dat eenieder
de leiding van God verstaat
en vertrouwd voor wat komt.

Lampang, maar ze heeft het advies gekregen om het komende jaar nog niet terug te keren.

Prijs met ons:

Onze collega's Rich & Lisa die nu terug in Australië zijn verwachten elk moment hun vierde

Dat voorzien is in een
geweldig appartement.

hebben gevonden, dus prijs God daarvoor. Met onze vriendin Gae gaat het ook goed, hoewel
ze wat minder actief op het internet is dan voorheen. We zijn dankbaar dat onze collega

kindje, en dat is een bijzondere zegen voor de vader van Rich die in de laatste fase verkeert
van pancreaskanker. Je gebeden voor hun worden op prijs gesteld; ze keren op zijn vroegst
eind juli terug naar Lampang, maar als het nodig is blijven ze langer in Australië. Onze collega
Mandisa uit Zuid-Afrika is terug in Thailand, maar zij zal de rol van coördinator van
korte-termijn zendingsprojecten op zich nemen in Bangkok als ze klaar is met haar taalstudie
in Lopburi. Onze collega's Nick & Trish hebben voor nog 2 jaar op het OMF hoofdkwartier in
Singapore bijgetekend, dus zij zullen niet op de kortere termijn terugkeren om in Thailand te
dienen. Tenslotte, Jesse & Kristin Kroll zien hun financiële ondersteuning groeien, maar nog
niet tot het vereiste niveau. Ze overwegen om uit de Verenigde Staten te vertrekken om als
tentenmakers in Thailand te gaan werken tot ze weer voltijds als zendeling kunnen dienen.
Bedankt dat je met ons mee optrekt. We vinden het leuk om rechtstreeks contact te hebben,
dus als je wilt, stuur maar een email, chat, of pak de telefoon..! Veel liefs en zegen,

+ Lukas + Emmet + Danai

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 leuke en goede juffen
en klassen voor zowel Lukas
als Emmet.
Voor Danai die ons steeds
laat genieten van wie hij is.
Voor gelegenheden om te
delen hoe God aan het werk
is.
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