
Beste gebedspartner,

We zijn in het laatste stadium van onze tijd in Lopburi. Over een maand 

laden we al onze bezittingen in onze auto en rijden we naar Lampang. 

Maar deze laatste 5 weken zullen vol genoeg zijn. Komend weekend 

hebben we de jaarlijkse conferentie voor alle OMF-zendelingen onder de 

Buddhisten in Thailand, en dan kunnen we genieten van gemeenschap 

met collega's in het hele land; Bijbels onderwijs en bemoediging in het 

Engels; aanbidding die we volledig kunnen begrijpen – we zien er naar 

uit! Peter is gevraagd om tijdens 2 bijeenkomsten de aanbidding te 

leiden. Verder is de week van 7-11 Juli een mijlpaal in onze taalstudie: 

Peter sluit zijn negende (laatste) module af met een check en moet 

vervolgens zijn mondeling en schriftelijk examen voor het eerste jaar 

doen, en Kelly heeft haar eerste check sinds Emmet's geboorte, haar 

zevende module. Daarna ronden we wat culturele opdrachten af, gaan 

we naar Bangkok om wat zaken af te handelen, en gaan we beginnen 

met dingen aan te schaffen om in een leeg huis te kunnen gaan wonen. 

(Ons huis hier was volledig gemeubileerd en had keukengerei en 

linnengoed.) Verder hopen we nog een maaltijd te hebben met buren en 

nemen we afscheid van de plaatselijke gemeenschap. Op 27 Juli zullen 

we de 6 uur durende reis naar Lampang maken. Onze teamleider daar 

heeft een geschikt huis gevonden, maar de verhuur is op dit moment 

nog niet helemaal rond.

Zoals je misschien al begrijpt weegt het afscheid zwaar; juist nu onze 

contacten zo zijn ontwikkeld dat we echt een band voelen met de 

mensen hier (zowel Thaise mensen als collega's) moeten we weer 

ontwortelen en opnieuw beginnen. Bid voor emotionele veerkracht om 

de komende veranderingen (die volgen op al heel veel eerdere 

veranderingen) goed op te kunnen vangen.

Heel veel liefs,

Prijs met ons:

Dat Kelly geniet van het 
hervatten van de studie

Voor alle 'ooms en tantes' 
die Emmet opvangen als 
Kelly aan de taalstudie is

Dat Peter zijn eerste jaar 
gaat afronden voor ons 
vertrek uit Lopburi

Dat God in een goed huis 
lijkt te gaan voorzien

Emmet is zeer goedlachs 
en we kunnen daar echt 
van genieten

Bid met ons:

Dat Peter iedereen in de 
aanwezigheid van God 
mag brengen terwijl hij de 
aanbiddingsdiensten leidt 
op de conferentie

Voor heldere gedachten 
en goed geheugen tijdens 
onze checks en examen

Dat we tijdens de 
verhuizing emotionele 
veerkracht zullen hebben

Voor wijsheid en geduld 
als we Lukas en Emmet 
helpen in de komende 
overgangen

Dat we de verhuur van 
het huis in Lampang goed 
kunnen regelen

Voor vrede en politieke 
stabiliteit in Thailand, en 
wijsheid en gerechtigheid 
voor de regering
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