Beste vrienden,
Na een lange tijd (bijna een half jaar!) weer een nieuws-email van ons - helaas altijd een beetje
onpersoonlijk... Van aspirant-zendelingen en 'nomaden' wordt bijpraten via een brief verwacht en
op prijs gesteld, maar wij vragen ons af wanneer mensen met een vastere verblijfplaats hun
vrienden en bekenden op deze manier op de hoogte gaan houden van hun levensverhaal... Wij zijn
in ieder geval ook heel benieuwd wat er in jullie levens gebeurt!
We hebben de opleiding op All Nations allebei met met goede resultaten afgesloten. Het laatste
trimester was weer veel schrijfwerk: het stagerapport, onze zelfstandige essays over de
Vrijmetselarij (Peter) en het Loofhuttenfeest in Christelijke context (Kelly), en onze
afstudeerscripties over de rol van de hemel in de evangelieboodschap (Peter) en het evangelie in
consumptiegerichte samenlevingen (Kelly).
Na het afscheid van alle studenten en stafleden -met wie we jaren zijn opgetrokken!- brak een voor
ons vreemde periode aan van inpakken, verhuizen, veel reizen (familievakanties en bezoek van
vrienden in Europa), en de voorbereiding op de komende periode. We hebben ons een week
teruggetrokken om meer zicht te krijgen op Gods weg met ons, en we zijn tot het volgende besluit
gekomen:
Op 3 november vertrekken we naar Vancouver, Canada, waar onze hoofddoelen zullen zijn:
Het voorbereiden op de uitzending naar Zuidoost-Azië: geaccepteerd worden door een
zendingsorganisatie (we zijn begonnen met ons aanmelden bij de OZG, gesticht door Hudson
Taylor); meer ervaring krijgen in bediening onder Aziaten (bijna de helft van de inwoners van
Vancouver!); het voldoen aan alle financiële- en gebedssteun-vereisten voor uitzending.
 Het versterken van de band met Kelly's thuisgemeente, waar zij al zes jaar niet meer als regulier
lid aanwezig is geweest, en bredere steun verwerven onder de Canadese achterban voor onze
zendingsplannen. Daarbij hopen we ook op de continuering van de steun in Nederland, want we
willen graag vanuit de gemeente in Groningen worden uitgezonden!
 Elkaar's cultuur en achtergrond beter leren kennen en onze relatie verstevigen - veel
zendingsorganisaties zenden geen pasgetrouwde stellen uit, en bij een intercultureel huwelijk
wordt er nog meer belang gehecht aan een stevig fundament van de relatie.


We zijn dankbaar voor:
 het succesvol afronden van de Bijbelschool
 de tijd in Nederland en Europa waarin we de contacten hebben verstevigd met de gemeente,
familie en vrienden
 de spannende periode van opnieuw beginnen in Canada.
We hopen:
 dat we alle papieren voor Peter's verblijfsvergunning in Canada in orde krijgen
 dat we geschikt werk kunnen vinden in Vancouver
 dat we ons goed kunnen aanpassen aan onze nieuwe leefomgeving
 dat we goed kunnen integreren in de gemeenschap.
Alle goeds, Peter & Kelly
peterkelly@passchier.net
www.peterkelly.passchier.net
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The Netherlands
050-5711375
06-44348083
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