
OMF International – Nederland   Eendrachtstraat 29a   3784 KA  Terschuur   0342-462666   0342-461492 (fax)   www.nl.omf.org

Peter & Kelly op De Weg

+ Lukas + Emmet + Danai

Informatiebrief VBG November 2013

peterkelly@passchier.net    001 – 778-9851792 Peter    001 – 604-6534258 Kelly    skype: passchier

Postadres:  Grachtstraat 49    9717 HK Groningen    Nederland    ☏ 050-5711375

Canada:      1605 West 66th Avenue    Vancouver, BC    Canada V6P 2S1    ☏ 001-604-2669861

Thailand:    P.O.Box 8    Ampheu Mueang    Lampang    Thailand    ☏ 0066-80-1076050

De lange weg naar Thailand

Mensen die ons langer kennen weten dat het een tijd duurde vanaf het moment dat Peter zijn roeping ontving 

om Jezus in het buitenland bekend te maken (1993) tot hij uiteindelijk op de Bijbelschool terecht kwam 

(2002). En vanaf het moment dat we bij OMF werden aangenomen duurde het nog bijna 3 jaar tot we in 2008 

in Thailand aanlandden. (Het duurt niet altijd zo lang met ons; we kregen verkering in maart 2003, verloofden 

in april en trouwden in augustus, binnen een jaar sinds onze eerste ontmoeting..!)

Volgens plan zouden we afgelopen maart weer naar Thailand terugkeren, maar dat wordt nu juli 2014. We 

gebruiken deze extra tijd om te investeren in onze huwelijksrelatie, onze opvoedingsvaardigheden, en onze 

persoonlijke groei. Is dat nou nodig?? Ja, het is natuurlijk iets waar je als discipel van Jezus altijd in wilt 

groeien, maar met name Kelly was behoorlijk uitgeput, ten dele door alle veranderingen waar we als gezin 

doorheen zijn gegaan, maar ook door de obstakels uit het verleden waar God graag eerst mee wil afrekenen. 

En deze persoonlijke en geestelijke groei geeft ons een goede basis om de komende zomer sterker voor de 

dag te komen. En we beginnen steeds meer te zien dat deze nomadische levensstijl voor de kinderen niet 

makkelijker wordt naarmate ze groter worden. Maar gelukkig zien ook zij ernaar uit om weer in Thailand terug 

te zijn!

Visie

We dromen van een onstuitbare beweging van Gods Geest onder de mensen in Thailand die maakt dat ze 

het leven van Jezus kunnen ontvangen, uitleven en doorgeven aan de mensen om hun heen. Zo ontstaat 

een levend netwerk van discipelen die niets liever doen dan samen hun Heer dienen en elkaar opbouwen. 

Voor ons betekent dit met de mensen optrekken van dag tot dag, zoals Jezus nauw optrok met zijn 

discipelen, en omging met mensen uit alle lagen van de maatschappij. We vinden het belangrijk dat nieuwe 

bekeerlingen niet van hun familie en vrienden worden geïsoleerd door nadruk op regeltjes, maar dat ze juist 

leren om uit te leggen wat hun beweegt en een levende uitnodiging zijn voor het leven met God. Het 'iedere 

seconde' met Jezus leven wordt steeds belangrijker als de anti-Christelijke druk vanuit de wereld toeneemt.

De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt

 en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.  – Johannes 3:8

We leven –op afstand– nauw met jullie mee, en zijn blij om te zien dat de Heer Zijn 

gemeente bouwt. We hopen dat jullie met ons mee bidden in de geestelijke strijd, en we 

sturen je graag onze gebedsbrieven toe. Op www.steun.passchier.net kun je je 

aanmelden, of stuur ons een mailtje! We wensen jullie een geestvervulde adventstijd.

Liefs en zegen,


