
Het regent af en aan, we hebben een  natter dan gewoonlijk regenseizoen, 

met als resultaat: tientallen kikkervisjes in plastic bekertjes op onze 

kasten die de jongens in de plassen achter ons huis hebben gevangen, en 

verkoudheden en griepjes binnen ons team en bij onze Thaise vrienden. 

Bid voor goede gezondheid, vooral omdat de baby de komende maand 

geboren zal worden. Momenteel kampen zowel Kelly als Emmet met een 

verkoudheid. De baby lijkt gezond en actief, maar bij de laatste controle 

lag hij met z'n hoofd naar boven – we hopen uiteraard dat hij met z'n 

hoofd naar beneden gaat indalen voor de geboorte.

We zijn dankbaar voor de leuke, vruchtbare en bemoedigende  tijd die we 

met het Nederlandse team van de VBG mochten hebben in Juli. Ze 

konden tot steun zijn in diverse lopende bedieningen, en daarnaast 

hebben ze de toegang geopend om op vaste basis Engelse conversatieles 

te geven op de meest prestigieuze universiteit hier. Bid alsjeblieft dat ons 

team daar goede contacten kan opbouwen en dat er openingen komen 

om Jezus met studenten en staf daar te delen.

Ons team gaat door een fase van veranderingen, omdat onze teamleiders 

een tijdelijke positie op het OMF hoofdkwartier mogen vervullen voor 

een jaar. Zij hebben de meeste ervaring en de grootste taalvaardigheid, 

dus bid voor wijsheid terwijl we onze activiteiten aanpassen aan de 

capaciteiten van de overgebleven teamleden. Bid ook dat diegenen van 

onze Thaise vrienden die met hun de beste band hebben de relatie met 

onze gemeenschap blijven aanhouden  en dat God verder zal gaan met 

Zijn werk ongeacht het komen en gaan van zendelingen.

Peter doet nu een taalstudie-module over Boeddhisme vanuit een 

Christelijk perspectief met Boy. Bid dat God dit gebruikt om hem verder 

op De Weg te leiden en dat Peter gevoelig zal zijn voor de manier waarop 

God werkt en daar goed op inspeelt.

Met veel liefde en Gods zegeningen,

Bid met ons:

Voor een goede 
gezondheid en energie, 
vooral voor Kelly in de 
laatste maand voor de 
bevalling.

Dat de baby met z'n hoofd 
naar beneden zal liggen.

Voor de veranderingen 
binnen ons team.

Voor Kate en Boy, dat God 
meer ruimte krijgt in ieder 
van hun levens.

Voor ons allemaal, dat ons 
Thais steeds beter wordt.

Voor de Thaise gemeente 
in Maemoh die Peter helpt 
groeien om meer van God 
alleen afhankelijk te zijn 
(hierover later meer!).

Prijs met ons:

Voor veilige reizen!

Voor twee verkwikkende 
vakantieweken aan het 
strand in Augustus.

Dat Emmet het leuker vind 
om twee ochtenden per 
week naar school te gaan.

Voor een gezegende tijd 
met de twee teams in Juli.

Voor de nieuwe openingen 
op de Thammasaat 
universiteit.

Dat er zonder grote 
incidenten  een nieuwe 
Thaise regering gevormd 
kon worden.
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