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Se denne eposten i din nettleser

Kjære venner!
Her følger BREAKING NEWS!!!
Etter flere spennnede spion- turer nedover vårt
elskede Europa har Sjefen Sjøl endelig gikk grønt
lys for vår neste destinasjon- området hvor vi i
slutten av august 2017 skal plante oss for å, ved
hans nåde, gjøre Veien til Himmelen kjent og starte
mange levende kirker de neste årene!!!

The Pettersens
Evangeliet har hasti hele verden!
Derfor arbeider vi dedikert mot
følgende mål:
1. Å se nye mennesker
komme til tro og bli
etterfølgere av Jesus gjennom
menighetsplantning i det
religiøse og sekulariserte
Europa.
2. Å mobilisere troende til å ta
ansvar for å gjøre Jesus kjent,
og på ulike måter sette
misjonsbefalingen ut i praksis.
BE for oss, og for Guds rikes
gjennombrudd!
GI til vårt pionèrarbeid, så vi
kan nå enda lengre ut!
SEND oss mennesker med
brann i hjertet, så evangeliet
kan få enda flere bein å gå på!

Til lydenPast
av innbilt
trommevirvel er det en stor
Issues
glede å ENDELIG presentere neste avsnitt av
Pettersens misjonseventyr:
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Belgia har BARE 0.3% evangeliske kristne, og
er et av de mest unådde landene i vårt Europa.
Til tross for at hovedstaden Brussel på mange
måter er sentrum for det politiske Europa, er
området perifert når det kommer til levende tro.
Reformasjonen fikk aldri fotfeste her, og landet har
aldri opplevd noen gjennomgripende vekkelse. Det
finnes byer med opp til 75.000 innbyggere uten
noen frikirke- det er ikke OK...
Det MÅ være Belgias tur snart!!!
Vi kan ikke bare se på, bare lese dyster statistikk
og riste oppgitt på hodet, nei- vi drives til handling.
Til tross for at det for vår del innebærer en nyorientering mht språk, kultur og byråkratiske
forordninger, så bare må vi. Evangeliet har hast!
Vi preges av samme tankemønster som Paulus:
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Vi har lenge hatt hjerte for Belgia, og jevnlig bedt
for landet- spesielt den delen som kalles Flandern.
Miriam hadde praksis med bibelskolen i Sarons Dal
i dette område allerede som 19-åring. For 7 år
siden traff vi flere sentrale kirkeledere i Flandern,
og spurte Gud inderlig om en åpen dør, men
opplevde et klart gult "vent"- lys. Herren ledet oss i
stedenfor fem år til Bayern, og vårt samarbeid med
Even og Lill Grüner har vært en særdeles lærerik
skole for oss! Mange har blitt frelst og flere
menigheter har blitt plantet i løpet av disse årene.
Men nå drives vi videre...
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Vennlig hilsen

Det er en utfordrende oppgave vi tar på oss, men
vi er fulle av fred og forventning. Vi håper inderlig
at du vil stå sammen med oss, i bønn og med
finanser- for evangeliet om Guds rike SKAL
forkynnes og Jesu navn SKAL lovprises
- også i Belgia!!!!
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