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Kære Venner   Vi bringer her en form for  taksigelsesrapport, da vi må vidne om de 
ting, der giver tro og håb, og  bede emner finder I her til venstre, og vi takker jo for 
jer alle, og vi beder for jer også  de store udfordringer i Europa, som krigen bringer. 

 BILKØB   Vi var i stand til at indkøbe her starten af marts, og vi følte en speciel 
ledelse i det, en Fiat doblo model 2017,  og et bestyrelsesmedlem hjalp meget med 
i processen med bilforhandler, og vi har fået en forsikring på den også. Stor tak for 
bidrag og forbønnen, vi følte os specielt dækket af bøn, og Guds timing perfekt. 

KIRKEBYGGERIET  et køkken bagud, under opbygning, og vi beder om  fred i 
lokalområdet, hvor kirken ligger placeret, og om Guds indgreb  krisesituationen.  

  

KVINDERNES MÅNED Vi har afholdt lidt ekstra arrangementer i forbindelse med d. 
8. marts da vores målgruppe jo netop er kvinder og også piger. Det blev til en 
middag for en gruppe en lørdag også, og vi oplever det godt at kunne igen afholde 
arrangementer med flere. Vi har også dage med decideret lektiehjælp og børn her. 
Bed for Vania, nyfrelst frivillig mor, der hjælper trods sundhedsudfordringer også. 

 

 

AMAPA Staten  Vi var der i januar, i Calçoene, i Amazonen, hos familierne,  og vi er 
glade for, at i april og maj vil der være en  gruppe af  elever fra en Community 
Development School, UMO, i praktik, hvor nogle påtænker at bo og arbejde i 
Calçoene fremtidig, så de vil arbejde med familierne i fadderskabsordningen JIREH. 

Herfra Guds velsignelser og specielle beskyttelse til alle,  her  fortsat regntid frem 
til maj, og glædelig Påskehøjtid fra os begge i missionen !    

For Guds Riges Sag  og  i afhængighed af Ham og jer...knus  Nonato og Kirsten S L 

	

 1)Bed specielt for vores 
lokalsamfund, bølge af vold 
og kriminalitet blandt 
rivaliserende bander. Så vi 
beder specielt om 
beskyttelse Og effektive 
måder at forebygge at børn 
og teeangere bliver 
involveret i misbrugsverden. 

2) Bed for kirkebyggeriet;et 
par lokale håndværkere 
arbejder nogle dage om ugen 
så det skrider frem. Nonato 
er derfor travlt beskæftiget 
med det. Nogle enkelte 
materialer indkøbt også  med 
risiko for pris stigninger, til 
færdiggørelses processen. 

3)Bed for vores helbred, vi 
har brug for daglig energi og 
fysisk velvære til opgaverne 
her, og Nonato blev 59 her i 
Februar, men stadig med 
meget gå på mod. Kirstens 
mor på 92 var ramt af 
corona, men ok igen. Kirsten 
med lidt forskellige udfordringer  
fortsat på  sundhedsområdet , 
men tak for forbøn !  

Opfølgning på tidligere 
bedeemner delt : Bed for  unge 
Debora 29, i Macapa, fortsat i 
kemo terapia for  brystcancer. 

Bed for gode  håndværkere og  
midler til kirkebyggeriet fortsat !  
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