

Ja, ik wil graag meer informatie over
Peter & Kelly Passchier, of over de
organisatie OMF International in
het algemeen.

OMF International is begonnen als China
Inland Mission, opgericht door Hudson Taylor
in 1865. Na de 'Culturele Revolutie' in China
werd de missie verbreed naar de landen in
Oost-Azië, en werd de naam veranderd. Sinds
die tijd (1951) werkt OMF ook in Thailand. Al
ruim een eeuw heeft OMF continu zo'n 1000
werkers in het veld. Het werk wordt gedragen
door vrijwillige giften van individuen en
gemeenten. OMF en haar werkers doen geen
directe verzoeken om financiële steun, maar
verwachten dat de levende God mensen wil
bewegen om voor Zijn werk te geven.

 Nieuwsbrief onvangen van Peter & Kelly
 Gebedsmail ontvangen van Peter & Kelly
 Informatie ontvangen over het financiëel
ondersteunen van Peter & Kelly
 Algemene informatie over OMF:
grondslagen, werkwijze en werkterrein
 OMF Folder 'Geloof en financiën'

Peter & Kelly
op (De) Weg

OMF International NL
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-462666

 OMF Folder 'Samenwerking en gebed'
 OMF uitgave 'Oost-Azië's Miljoenen'
(tweemaandelijks, er wordt een
vrijwillige jaarlijkse bijdrage gevraagd)

Info Peter & Kelly Passchier
email: peterkelly@passchier.net
website: www.passchier.net

Naam:
Adres:

Postadressen:
Grachtstraat 49
9717 HK Groningen
050-5711375

Woonplaats:
Email:

1605 West 66th Avenue
Vancouver, BC
Canada V6P 2S1
001-604-2669861
(of in haar
postvakje bij
de VBG)



Telefoon:
Lever dit strookje in bij:
Jitty Fokkens
Hylkemaheerd 45
9736 JC Groningen
050-5419246

OMF

Thuisfront:
Theo & Netty Corbach
Jelto & Jitty Fokkens
email: thuisfront@passchier.net

naar Thailand
met

De genade van God is bekend geworden,
waardoor voor alle mensen eeuwige
redding mogelijk werd. (Titus 2:11)

Persoonlijk

Tijdslijn

Thailand

Peter & Kelly Passchier zijn in september 2005
aangenomen door OMF International om te
worden uitgezonden naar Thailand in maart
2007. Peter komt uit Groningen, heeft een
opleiding afgerond in de Klinische Psychologie
en heeft verscheidene jaren gewerkt als
software-ontwikkelaar. Vanaf zijn toewijding
aan Jezus Christus in 1993 heeft hij de roeping
ervaren om het Evangelie te brengen aan
onbereikte bevolkingsgroepen, met name aan
de Boeddhisten in Zuid-Oost Azië. Kelly is
opgegroeid in Vancouver, Canada, en werd
voor het eerst tijdens haar studie Microbiologie
door God aangesproken om haar leven aan de
zending te wijden.

Als de financiële ondersteuning aan het
begin 2007 voor 90% rond is, wordt
overgegaan tot het boeken van tickets en
worden Peter & Kelly in maart verwacht in
Singapore voor een algemene oriëntatiecursus van 3 weken. Dan zullen ze hun intrek
nemen in een woning in Lopburi in Thailand
(154 km ten noorden van Bangkok) om de
taal- & cultuurschool van OMF Thailand te
doen. Doorgaans duurt het onderwijs daar 1
jaar, gevolgd door taalstudie in deeltijd op de
nieuwe standplaats in de volgende jaren.
Gedurende dat eerste jaar wordt bepaald
middels project-bezoeken waar de nieuwe
zendelingen zullen worden ingezet.

Thailand, dat tot 1939 Siam heette, is qua
oppervlakte 15 keer Nederland en qua
bevolking 4 keer, en ligt tussen Myanmar,
Laos, Cambodja en Maleisië. Als enige land
in de regio is het nooit door Europese
machthebbers gekolonialiseerd. De
bevolking bestaat ethnisch gezien uit
driekwart Thai, een-achtste deel Chinezen,
en voor de rest uit velerlei stammen. Zo'n
94% is Boeddhist, 5% Moslim, en minder
dan 1% van de inwoners is Christen.

De interesse in Bijbelse en Interculturele studie
bracht elk van hen naar All Nations Christian
College in Engeland waar ze allebei hun
Bachelors-graad hebben behaald. Hun visie
voor een cultureel geïntegreerde benadering
van de zendingsopdracht en de focus op ZuidOost Azië bracht hen bij OMF.
Peter & Kelly zijn getrouwd in de zomer van
2003, en verwachten hun eerste kind in juni
2006. Ze wonen momenteel in Vancouver waar
ze betrokken zijn bij de interculturele Alphacursus bij Granville Chapel, en bij het werk
onder internationale studenten aan de
Universiteit van British Columbia onder de
paraplu van IFES.
VBG
Vrije
Baptistengemeente
Groningen

Visie
Onze droom is Thailand gevuld te zien met
levenskrachtige, zelfstandige, groeiende en
zichzelf vermenigvuldigende gemeentes van
Jezus Christus, waar mensen een liefdevolle
gemeenschap vinden, God persoonlijk
kunnen leren kennen, waar belemmeringen
voor groei kunnen worden weggenomen en
overwonnen, en ze kunnen groeien tot
geestelijke volwassenheid.
Onze rol daarin is onderwijzen, model staan,
begeleiden, bemoedigen en in toenemende
mate aan de zijlijn staan in iedere gemeente
waar we zullen dienen. Speerpunten zijn
gemeenschapsvoming, evangelisatie,
pastoraat, leiderschapstraining en
discipelschapsvorming. En natuurlijk is er
ook voor ons enorm veel te leren!

