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Op dit moment lijkt  ons leven een beetje op 
een kompas dat zich middenin een magneten-
tentoonstelling bevindt; onze aandacht is dan 
de naald die heen en weer schommelt tussen 
de verschillende krachtvelden. Hieronder 
enkele magneten in onze 'tentoonstelling':

Een baby verwachten...

Het is moeilijk om te kiezen welke focus in ons 
leven het belangrijkste is – maar wellicht de 
grootste  levensveranderende gebeurtenis die 

eerst in het verschiet lig 
is de komst van een 
klein Passchiertje.  Het 
idee van ouderschap 
kost tijd om door te 
dringen, en we kunnen 
het momenteel nog niet 
helemaal bevatten. Het 
is gemakkelijker om je te 
rchten op de fysieke 
veranderingen zoals 
Kelly's groeiende buik, 

en het voelen van het bewegen en schoppen 
van dit nieuwe kleine wezentje. Op bepaalde 
momenten lijkt het even te landen –we 
worden ouders!– wanneer het grote wonder 
van leven, generaties, kinderen en ouders in 
ons bewustzijn rondzweeft. De komende 
maanden verwachten we dat de ervaring van 
de geboorte steeds concretere vormen 
aanneemt, gevolgd door het ontmoeten van en 
zorgen voor ons kind – we vertrouwen dat we 
elke fase te Zijner tijd zullen ingaan.

Verhuizen

De laatste 15 maanden hebben we genoten van 
het gezelschap en de goedheid van Kelly's 
ouders in Vancouver, waar we hebben 
gewoond terwijl we een verblijfsvergunning 
regelden voor Peter, een baan vonden en bij 
een zendingsorganisatie zijn aangesloten. 
Tegen het einde van 2005, toen we op al deze 
fronten meer duidelijkheid hadden verkregen, 
gingen we op zoek naar zelfstandige 
woonruimte om de draad weer op te pakken 
van op onszelf wonen als gezin. Het vinden van 
woonruimte is niet zo heel makkelijk in 
Vancouver, vooral met financiële beperkingen 
en zonder eigen auto, dus we waren heel blij
toen we een appartement vonden met twee 
slaapkamers in dezelfde buurt, op loopafstand 

van winkels, bushaltes en onze gemeente-
kring. Dit zagen we echt als een verhoring van 
onze gebeden! Op  1 februari  kregen we de 
sleutel, en we hebben kunnen schoonmaken, 
de keuken ingericht, en de meubels verhuisd 
voor we naar Nederland vertrokken. We zien 
er naar uit om het ons eigen te maken in maart 
wanneer we weer terugkeren uit Nederland.

In Nederland

Met een intercontinentaal huwelijk zijn we er 
nog steeds aan het achterkomen hoe we de 
relaties die we belangrijk vinden kunnen 
onderhouden in twee verschillende landen die 
ver uiteen liggen. Er gaat niets boven het 
daadwerkelijk ontmoeten van mensen en 

samen tijd doorbrengen, en dat betekent dat 
reizen een belangrijk onderdeel van ons leven 
is. Deze keer moesten we onze familie-
ontwikkeling met onze achterban-ontwikkeling 
combineren, oftewel zolang Kelly nog mocht 
vliegen de kans waarnemen om in Nederland 
mensen te vertellen over onze visie voor ons 
zendingswerk in Thailand. Het is geweldig om 
weer tijd te kunnen doorbrengen met onze 
familie en onze vrienden, en de geestelijke 
gemeenschap binnen 'het huisgezin van God' 
geeft een onovertroffen geluksgevoel. Het is 
ook mooi om te zien hoe het lichaam van 
Christus samenwerkt in al zijn delen, zelfs als 
ze zich in verschillende delen van de wereld 
bevinden.   Ook is het bijzonder om te zien hoe 
snel de tijd gaat, maar tegelijkertijd ook zo 
langzaam... Alle kinderen zijn zoveel groter 
geworden, maar tegelijkertijd lijkt het dat we 
in ontmoetingen de draad zo weer kunnen 
oppakken.

Het begint al een beetje!

  Huis van Peter's moeder in Groningen
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Richting Thailand

We zijn ons er sterk van bewust dat we voor 
lange termijn naar Thailand zullen vertrekken 
over een jaar – als alles volgens plan gaat. Op 
dit moment staat alles wat we ondernemen in 
dat licht, en onze voornaamste voorbereiding 
bestaat uit het op- & uitbouwen van relaties 
met mensen die ons daarin willen steunen, op 
welke manier dan ook.  Onze taak zien we als 
het communiceren van onze hoop, onze 
plannen, dromen en noden. Zo'n avontuur gaat 
stap voor stap, als de reis begint is het 
onmogelijk om een totaaloverzicht te geven 
van het einddoel. Terwijl we leven als ieder 
ander, zien we steeds meer de waarde van 
gemeenschap en samen-leven, en alles wat we 
nu leren lijkt uitermate relevant voor ons leven 
straks in Thailand. Ons eerste jaar zullen we 
met taal- & cultuurstudie doorbrengen in Lop 
Buri, 154 km ten noorden van Bangkok.

Basiskamp Vancouver

Net als nomaden, bevinden we ons in het 
basiskamp wanneer we niet op pad zijn, en 
voor ons is dat nu Vancouver. Peter heeft 
plezier in zijn werk als computerbeheerder bij 
een klein bedrijf dat internet-telefoons 
verkoopt.  Kelly kan nu haar nest-instinct de 
vrije loop laten in het opzetten van het nieuwe 
huishouden en treffen van voorbereidingen 
voor de komst van de baby. We blijven onszelf 
oefenen in het leven in gemeenschap: als 
vrijwilligers binnen het internationale 
studentenwerk aan de universiteit van British 

Columbia in Vancouver; op diverse manieren 
dienen binnen de gemeente – Granville 
Chapel; meewerken op de Alpha-cursus voor 
mensen die Engels als tweede taal hebben; 

deel uitmaken van onze gemeente-kring; tijd 
besteden met oude en nieuwe vrienden, en 
meest recentelijk, ons inzetten voor de 
woongemeenschap waar we nu deel van 
uitmaken.

Een bepaalde mate van detail en diepergaande 
gedachten – dit is de schets van ons leven op 
dit moment, terwijl we de balans vinden tussen 
de verschillende ons omringende magneten die 
onze aandacht en energie vragen. Op naar de 
volgende etappe..!

Veel liefs en de zegen van God,

Peter & Kelly ...en de Spruit

P.S. Als je onze nieuwsbrieven wilt gaan 
ontvangen, of onze gebedsmail, of ons 
financieel wilt ondersteunen, neem dan 
graag even contact op!

email: peterkelly@passchier.net 

website: www.passchier.net 

Postadres in Nederland:

Grachtstraat 49

9717 HK  Groningen

050-5711375

Postadres in Canada:

1605 West 66th Avenue

Vancouver, BC

Canada    V6P 2S1

001 604-2669861

Thuisfront Vrije Baptistengemeente Groningen:

Theo & Netty Corbach

Jelto & Jitty Fokkens

email: thuisfront@passchier.net 

Lop Buri: net boven de g in Bangkok

 Woongemeenschap: www.witsendco-op.com


