
Beste gebedspartner,

Terwijl we dit schrijven, genieten we van de laatste dagen van onze rust 

& retraite in Zuid-Thailand. We logeren in het OMF centrum hier aan 

het strand bij het smalste gedeelte van Thailand. We danken God voor 

Zijn goedheid dat Hij ons deze tijd heeft gegeven om de veranderingen 

in ons leven te verwerken, te ontspannen en te evalueren. We hebben 

verfriste ideeën hoe we Gods boodschap kunnen overbrengen, en ook 

een nieuw perspectief op het leven als gezin en hoe we een actieve en 

eigenzinnige peuter het beste kunnen opvoeden. En als klap op de 

vuurpijl verwachten we gezinsuitbreiding begin Maart!! Voor Kelly 

betekende dit bij tijden afkeer van bepaalde geuren en smaken, maar 

daar lijkt inmiddels verbetering in te komen nu we het eind van het 

eerste trimester naderen. Voor wat betreft Peters darmen, die geven 

helemaal geen last meer, waarvoor we God prijzen!

De taalstudie gaat heel goed, we genieten er allebei van, en we zijn er in 

geslaagd om de eerste 2 modules af te ronden voor onze retraite; Kelly is 

in het bijzonder snel door het materiaal heengegaan. We voelen ons 

gezegend dat we kunnen genieten van het leven in Lopburi, Lukas is dol 

op de crèche en het spelen met andere kinderen, en de tijd die ons dat 

geeft om geconcentreerd te kunnen studeren waarderen we zeer. De 

gemeenschap met de medestudenten en staf is ook een kostbare zegen. 

We zijn ook echt bij onze Thaise kerk betrokken geraakt, Peter heeft een 

workshop geleid over harmonisch zingen met het aanbiddingsteam, en 

Kelly gaat elke maand lesgeven in de zondagsschool (in het Engels, maar 

voor het eerst in haar leven!) voor 1-4 jarigen. We hebben een 

toenemend verlangen om goed Thai te kunnen spreken, zodat we 

relaties kunnen opbouwen.

We waarderen je gebedssteun enorm, en hopen dat het je goed gaat.

Liefs en zegen,

Prijs met ons:

Voor het nieuwe leven dat 
zich vormt! Alles gezond 
en wel tot nu toe.

De taalstudie gaat goed, 
en we genieten ervan!

We zijn verfrist, hersteld 
en geïnspireerd tijdens 
onze retraite.

Peter's darmen zijn weer 
helemaal gezond.

Bid met ons:

Voor de ontwikkeling en 
gezondheid van onze 
nieuwe baby.

Dat Kelly's misselijkheid 
snel overgaat en voor 
meer energie.

Voor het onthouden van 
alle nieuwe woorden en 
begrip van het Thais.

Voor vriendschappen in 
onze Thaise kerk.

Voor Kelly's inspiratie 
voor de zondagsschool.

Voor onze plaatsing na 
ons jaar in Lopburi. Later 
dit jaar zullen we 2 reizen 
ondernemen, een naar 
het Noorden, en een naar 
het Zuiden, om kennis te 
maken met de mensen 
en de mogelijkheden te 
onderzoeken. Bid voor 
wijsheid en onderscheid 
van Gods roeping, voor 
de veld- en regionale 
leiders en voor ons.
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