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Groeten vanuit ons half-ondergrondse 
appartement in een bewolkt en nat Vancouver!

Verhuizen
Het grote nieuws is dat we verhuizen naar waar 
de zon maar schijnt! Nog niet naar Thailand... 
maar naar een bovengronds appartement in 
Vancouver dat meer zonlicht ontvangt – wanneer 
de zon er in slaagt door te breken..! We hebben 
de afgelopen maanden veel te stellen gehad met 
schimmel, vochtigheid en schemer in onze 
huidige woning en we vroegen ons af wat eraan 
te doen, want ondanks alles hebben we het erg 
naar onze zin in deze woongemeenschap in de 
buurt waar Kelly is opgegroeid. Kelly zat te 
denken, “tenzij iemand ons huisvesting aanbied 
uit de goedheid van hun hart, kunnen we ons 
nooit iets anders veroorloven”. Diezelfde middag 
kreeg Peter een telefoontje van een vrouw in de 
gemeente die voor een Christelijke organisatie 
werkt, en ze zei dat we waren aangenomen om in 
een van hun appartementen voor zendelingen te 
wonen! Deze volledig gemeubileerde 
appartementen zijn op tijdelijke basis 
beschikbaar voor zendingswerkers . Dit antwoord 
op gebed en de oplossing voor ons woning-
dilemma kwam voort uit een bidstond in onze 
gemeente – God werkt op mysterieuze èn 
praktische wijze door Zijn mensen! Hoewel we 
over een paar maanden weer zullen moeten 
verhuizen wanneer we naar Thailand vertrekken, 
geeft deze verhuizing ons de kans om onze 
bezittingen weer 
beter uit te zoeken, 
in te pakken en van 
veel dingen afstand 
te doen vóór de 
grote sprong, nu het 
emotionele tij nog 
niet zo hoog is 
gestegen. Dus we 
zien uit naar deze 
verhuizing, maar 
met gevoelens van 
nostalgie – denkend 
aan ons knusse 
huisje waar Lukas geboren is.

Lukas
Lukas is zich de komende verhuizing uiteraard 
nauwelijks bewust, en hij geniet van het leven 
zoals alleen een vijf maanden oude baby dat kan: 

met overgave eten, 
slapen en spelen. Hij 
is een blij jochie die 
gul glimlacht naar 
iedereen – zelfs naar 
voorbijgangers op staat en in de bus. Hij lacht 
graag en soms hebben we de slappe lach met 
het hele gezin. Lukas' begint nu veel met zijn 
handen te werken, dingen voelen, pakken en 
bekijken. Als we hem een toetsenbord in 
handen geven, vindt 'ie het heerlijk om er vol 
enthousiasme op te slaan met beide handen 

tegelijk! Zijn benen 
zijn ook erg actief 
(dat wisten we al van 
in de buik) en een 
van zijn favoriete 
activiteiten de laatste 
twee maanden is 
springen in zijn Jolly 
Jumper (tuigje aan 
een veer dat in de 
deuropening hangt). 
We kwamen er bij 
toeval achter dat het 

zelfs nog leuker is voor de spiegel, maar echte 
mensen die met hem mee springen is het 
toppunt van vermaak! Hij groeit als kool, Kelly 
is er wel eens van beschuldigd dat ze hem pure 
room geeft! Op dit moment is hij zo'n 9 kilo en 
67 cm. Qua gewicht zit hij hier in de 99e 

percentiel en qua lengte op de 75e (van de 100 
Canadese babies 
is hij zwaarder 
dan 99 en langer 
dan 75) en 
volgens ons zit 'ie 
in de 100e 

percentiel voor 
schattigheid!! 
Kortom, we zijn 
verliefd! We 
genieten van het 
ouderschap – het 
is ongelofelijk 
om hem onder 
onze ogen te zien 
leren en groeien. 
Maar van ouders 
wordt ook veel 
geduld, liefde en 
veerkracht 

Lukas viert z'n verjaardag 
(5 maanden) op het bed waar 

hij ter wereld kwam

Zo vader, zo zoon?

In het zadel van de Jolly Jumper
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gevraagd, terwijl daar weinig slaap tegenover 
staat. We groeien, ontdekken verborgen reserves 
en ontwikkelen nieuwe vaardigheden. Heel af en 
toe zijn de reserves bijna uitgeput, maar altijd 
weer slaagt 'team Passchier' erin om elkaar op de 
been te houden. We zijn nog geen kampioen 
huis-aan-kant-houden, maar we eten, wandelen, 
ontvangen gasten en gaan naar diverse 
samenkomsten buitenshuis. We zijn nog steeds 
actief met het werk onder internationale 
studenten, zie de web pagina (door Peter 
opgezet) op internationalfriendship.net.

Richting Thailand
Sommigen van jullie vragen zich wellicht af wat 
de gevolgen zijn van  de recentelijke coup in 
Thailand, en wat voor invloed dat heeft op onze 
plannen. Eigenlijk is de coup door vele Thai 
verwelkomd en soms met gejuich begroet. De 
democratie lijkt nu weer op het spoor te komen. 
Je zou bijna kunnen zeggen dat militair ingrijpen 
een cultureel aanvaarde 
manier is om een regering 
af te zetten die te corrupt 
is geworden. We hopen en 
bidden dat de nieuwe 
regering het goed zal doen 
en het land op een stabiele 
koers zal sturen. Wat 
betreft de verspreiding 
van het Evangelie doet 
Thailand het slechter dan 
de meer gesloten landen 
eromheen. In Cambodja zit momenteel het 
Christendom sterk in de lift, een trend die we 
graag ook in Thailand zouden zien! De Gemeente 
in Thailand is zich nu aan het voorbereiden op 
toenemende groei, en OMF heeft het gevoel dat 
er zich nieuwe mogelijkheden  zullen voordoen in 
de komende tijd. Er is een roep uitgegaan om te 
vasten en bidden voor de Thai, dat ze een 
verlangen krijgen om Jezus te leren kennen.

Onze blik is gericht op Thailand en we zijn 
geboekt voor de oriëntatie-cursus van OMF in 
Singapore in Maart 2007. Onze ondersteuning 
zal vlak voor kerst worden bekeken om te zien of 
we dan inderdaad mogen gaan, of dat we een 
latere cursus moeten nemen, in Mei, Juli, of zelfs 
November 2007. Tot nu toe is de toegezegde 
ondersteuning 40% van wat we nodig hebben, 
maar we weten dat er meer onderweg is. Er is 

ook nog wat werk aan de papierwinkel, zoals 
een nieuw paspoort voor Peter voor de 
aanvraag van een zendingsvisum voor 
Thailand.
Het Lichaam van Christus
We zijn dit najaar actief met spreken over onze 
visie voor groepen van divers pluimage, van 
kringen in de gemeente tot dagconferenties 
van OMF, van gebedsgroepen tot een 200 man 
sterke jongeren zendingsavond. We zijn erg 
bemoedigd door het ontmoeten van zoveel 
mensen met een hart voor zending en die zich 
toewijden om voor (en met) zendelingen te 
bidden. Het is een wonderbaarlijke mix van 
groeien in nederigheid en opwinding om te 
zien hoe het Lichaam van Christus ons steunt. 
Als je meer wilt weten, vraag dan even! Als je 
ook onze gebedsmails zou willen ontvangen 
(veel korter en iets frequenter dan deze 
nieuwsbrieven) vul dan een “gele kaart” in 
(bijgevoegd) of ga naar support.passchier.net. 
Je kunt onze nieuwsbrieven en gebedsmails 
ook lezen op onze net aangepaste website. We 
voegen ook snel weer foto's van Lukas toe op 
zijn website lukas.passchier.net. Tot snel..!

Veel liefs en Gods zegen,

Peter & Kelly + Lukas Passchier

email: peterkelly@passchier.net 

website: www.passchier.net

telefoon: +1–778-786-8516

Postadressen:

Grachtstraat 49

9717 HK Groningen

The Netherlands

+31 (0)50-5711375

1605 West 66th Avenue

Vancouver, BC

Canada     V6P 2S1

+1–604-2669861

Geef dank met ons...

● voor ons nieuwe appartement

● voor oude en nieuwe vriendschappen

● voor mensen die bereid zijn om een partner te 
zijn in gebed en gift

Bid met ons...

● voor energie voor de verhuizing temidden van 
onze steeds drukkere voorbereidingen

● voor wijsheid in het stellen van prioriteiten

● voor nieuwe gebeds- en financiële steun

● dat het woord van Jezus toeneemt in Thailand

Minder dan 2% Christen 
Meer dan 8% Christen


