Peter & Kelly op De Weg
Lente-evenementen 2016
peterkelly@passchier.net 06-38665253 (Peter) 050-5711375 (Grachtstraat 49) skype:passchier fb.com/peterpasschier

Vandaag is het zover! We rijden acht uur naar het vliegveld, en
zondag komen we aan op Schiphol!! Ons bezoek aan Nederland
de komende 6 weken staat vooral in het teken van ontmoetingen
met geïnteresseerden, vrienden en familie, en zoveel mogelijk te
vertellen over hoe God aan het werk is in Thailand.
We willen je graag persoonlijk ontmoeten, en we willen je graag
uitnodigen voor de volgende evenementen. We hebben ook al
een aantal kringbezoeken ingeboekt, maar we zouden graag nog
veel meer kringen bezoeken!
Neem alsjeblieft contact met ons op als er misschien een
mogelijkheid is om jouw kring te bezoeken de komende
weken. Of om jou persoonlijk ergens te ontmoeten!

De evenementen
Thaise Filmavond “Mijn vriendin” แฟนฉฉน
Woensdagavond 13 april van 19:00-21:00 uur

Bid met ons voor:
Veel vruchtbare ontmoetingen.
Meer kringbezoeken!
Veel nieuwe contacten tijdens
de actiezondag op 17 april.
Een fijne tijd met mensen die
in ons persoonlijk
geïnteresseerd zijn op de
Meet & Greet op 23 april.
Een informatieve tijd voor
mensen met interesse in ons
werk op de Infomiddag
op 24 april.

Deze prachtige familievriendelijke film geeft een kijkje in het dagelijkse
Gezellige filmavonden met
leven in Thailand van 30 jaar geleden door de ogen van 2 buurkinderen.
cultuurliefhebbers.
In het Thais, met Engelse ondertiteling. (imdb.com/title/tt0399040)

Actiezondag Stadskerk | VBG
Zondag 17 april van 9:00-14:00 uur
Meet & Greet in de kijkboerderij ‘t Hoogeveld in Eelde
Zaterdag 23 april van 14:00-17:00 uur
Parkeren: Helmerdijk 71, 9761 VN Eelde (www.hoogeveld.nl)

Infomiddag in de Stadskerk (zaal 4) in Groningen
Zondag 24 april van 13:30-15:00 uur

Meer mensen die met en voor
ons willen gaan bidden!
Dank met ons:
De Paasviering was een succes:
terwijl de kinderen alle
antwoorden op de vragen over
de betekenis van pasen gaven,
zaten alle volwassenen toe te
kijken en mee te denken.

Thaise filmavond “Monrak Transistor” มนตตรก
ฉ ทรานซซสเตอรต Onze examens zijn succesvol
afgesloten; Peter hoeft nu
Dinsdagavond 10 mei van 19:00-21:00 uur
Boerenzoon met zangtalent en een diepe liefde voor een meisje in het
dorp ontdekt hoe het leven in elkaar steekt. Interessante contrasten
tussen het Thaise leven op het platteland en in de stad. In het Thais,
met Engelse ondertiteling. (imdb.com/title/tt0306359)

De filmavonden denken we gezellig bij ons in de huiskamer te
houden aan de Grachtstraat 49, 9717 HK Groningen.
Je bent ook altijd welkom om bij ons langs te wippen, we logeren
in het huis van Peter’s moeder (Klaasje Dijk), telefoonnummer
050-5711375, en Peter’s mobiele nummer is 06-38665253.

alleen nog maar de luistertoets
te doen als we terugkomen in
Thailand. Kelly heeft nog een
vol jaar van taalstudie voor de
boeg, maar is al op het
eindniveau op de meeste
onderdelen.

Hopelijk tot snel! Liefs en zegen van ons allemaal,
+ Lukas + Emmet + Danai
Postadres: Grachtstraat 49 9717 HK Groningen

Thailand: P.O.Box 8 Ampheu Mueang Lampang 52000 THAILAND
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