
De lente is een goed seizoen om in Vancouver te vertoeven, en het 

veranderlijke lenteweer weerspiegelt de variatie in onze gevoelens. Het 

weer is aan het opwarmen, de zon schijnt, de bloemen komen tot bloei. 

Maar sommige dagen waait er een koude wind en valt er regen. Aan de 

zonkant: het is fijn om de bekende uitzichten, geuren, geluiden te mogen 

ervaren en om veel lieve mensen weer te kunnen zien. De jongens genieten 

van Grandma en Grandpa en het spelen op de vele mooie speelplaatsen in 

Vancouver. We maken allemaal weer nieuwe vrienden. Aan de 

schaduwkant: de meeste dagen vragen Lukas of Emmet nog steeds om 

terug te mogen naar 'ons huis ver weg' en missen ze vrienden, en wij voelen 

de leegte van wat we hebben achtergelaten – vooral onze gemeenschap van 

Thaise vrienden.

We zijn ons vooral bewust van de kwetsbaarheid van vriendschappen en de 

invloed die we hebben in de levens van mensen. Bid alsjeblieft voor onze 

Thaise vrienden. Boy, Peter's taalhulp, wordt nou door onze collega Rich 

geholpen om een discipel van Jezus te zijn. Een paar maanden voor we 

vertrokken besloot hij om echt een Christen te zijn. We bidden dat het 

gezaaide zaad blijft opgroeien. Pu, onze buurvrouw and vriendin met wie 

we veel van ons dagelijks leven hebben gedeeld, studeert nog steeds Engels 

bij ons team. We hebben al een paar keer 'geskypet' met onze vrienden 

Wisit & Krathin, uitbaters van een restaurant, die ons in hun wijdere 

familie hebben opgenomen. De technologie werkt in ons voordeel, omdat 

we veel beter in contact kunnen blijven met onze gemeenschap dan 

vroegere generaties. We blijven ook bidden voor de ouders en vriendjes 

van Lukas en Emmet's school. Bid alsjeblieft voor de gemeenschap rondom 

The Lighthouse en wat overgebleven is van het team, dat ze gesterkt zullen 

worden in hun doelen en dat er nieuwe teamleden bij zullen komen, en bid 

voor onze teamgenote Tomoko, dat ze volledig genezen van kanker terug 

mag keren naar Thailand. We verheugen ons in hoe God door ons heen 

werkt, en we zijn dankbaar dat God ook transformerend in ons aan het 

werk is. Moge Hij dichtbij eenieder zijn die zich op Hem richt!

Met veel liefde en Gods zegeningen,

Bid met ons:

Voor goed gebruik van 
onze tijd hier in Canada 
en ontmoetingen met 
mensen en groepen.

Voor Lukas' logopedie.

Voor het uitzoeken van 
voedselallergiën bij 
Emmet.

Voor onze presentatie 
deze Donderdag 26 Mei 
bij onze OMF bidstond 
hier.

Voor succes bij Peter's 
visum-trip naar Thailand   
28-31 Mei.

Voor een vruchtbaar OMF 
Verlofgangers seminar in 
Toronto 9-15 Juni.

Prijs met ons:

Veilige, gezegende 
reizen!

Voor een goede afsluiting 
van onze eerste termijn in 
Thailand.

Voor de vrijgevigheid van 
veel mensen die ons 
dingen lenen terwijl we 
hier zijn.

Dat de opvoedingscursus 
die we momenteel volgen 
vrucht mag dragen in ons 
ouderschap.

Dat Kelly afgelopen 
Vrijdag een goede tijd had 
bij de Dorcas 
zendsingsgroep waar ze 
mocht spreken.
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