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Ik weet dat jullie zendelingen zijn, maar wie zijn jullie nou eigenlijk?
Peter is geboren en getogen in Groningen en kwam in 1995 bij de VBG op de Introkring nadat hij in 1993 tot een
radicale ommekeer kwam door een ontmoeting met de levende Jezus. Van een in de wetenschap teleurgestelde
new-age kluizenaar werd hij overtuigd van Gods roeping om Hem bekend te maken in landen waar Zijn woord nog
niet helder geklonken heeft.
Kelly raakte vanuit haar Christelijke achtergrond er steeds meer van overtuigd dat God haar vroeg om Zijn getuige te
zijn “tot de einden der aarde”. In 2001 verliet zij haar geboorteland Canada om in Engeland een zendingsopleiding te
volgen aan “All Nations”.
Op de Bijbelschool bracht God ons samen en in 2008 vertrokken we met Lukas (toen bijna 2) naar Thailand met de
organisatie die Hudson Taylor in 1865 oprichtte: OMF International. Gedurende onze vier jaar in Thailand zijn Emmet
en Danai geboren.
Waarom Thailand?
Thailand en de landen eromheen zijn voornamelijk boeddhistisch, maar Thailand is van al deze landen het minst
bereikt met het Evangelie, slechts een half procent van de inwoners volgen Jezus. Doordat de wereld zo aan het
veranderen is groeit de openheid voor nieuwe manieren van denken, en wordt het makkelijker voor de Thaise
mensen om het Evangelie te begrijpen.
OK, jullie zijn zendelingen, maar wat doen jullie nou eigenlijk?
In het kort is onze visie het opzetten van een netwerk van huiskerken, met als kenmerken: levensveranderend,
zelf-verspreidend, passend binnen de Thaise cultuur, verwelkomend naar buitenstaanders, actief naar buiten
tredend, elkaar dienend, samen optrekkend als gezin, maar boven alles: Jezus is Heer in alle aspecten van het
leven, zowel in het persoonlijke leven als in de gang van zaken binnen de gemeente.
In alles wat wij doen willen we dit voorleven, en onze werkwijze is het leggen van contacten, deze uitbouwen tot
vriendschappen, en verder aan te sluiten bij het werk van de Heilige Geest in de levens van onze vrienden. Ons doel
is het vormen van gemeenschappen, en door het geven Engelse les, kinderclubs, en het organiseren gezamenlijke
maaltijden creëren we gelegenheden voor onze vrienden om Jezus beter te leren kennen. Een aantal vrienden heeft
besloten om Jezus te gaan volgen, en een heel aantal nog niet, dus we willen graag teruggaan om te zien hoe God
verder gaat werken!
Waarom zijn jullie nu niet in Thailand??
Zoals je bijvoorbeeld kunt lezen in het beroemde boek over de zendeling James Fraser, Als het regent in de bergen,
is gebed een essentieel element in de geestelijke strijd waarin we verwikkeld zijn als Jezus' Gemeente die een
Opdracht heeft. Ook voor Gods werk in Thailand is het belangrijk dat gezonde en volwassen gemeentes dit werk met
gebed ondersteunen, want de tegenstander zit niet stil. Vandaar dat wij om de zoveel jaar onze achterban persoonlijk
willen vertellen wat er gaande is, zodat er beter geïnformeerd en gemotiveerd kan worden gebeden.
Zou ik jullie nog ergens mee kunnen helpen?
Uiteraard ben je altijd welkom om je Licht te laten schijnen bij ons in Lampang, maar tot die tijd zouden we het heel
gaaf vinden als je onze gebedsbrieven per email (of in je postvakje) zou willen ontvangen. Dit maakt onze missie
deze maanden tot een succes! Meld je aan door ons te emailen: peterkelly@passchier.net of surf naar:
www.support.passchier.net
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