Kjære gode venner!!!!!
Det går nesten ikke en dag uten at vi takker Gud for dere, og ber om vekst i både dybde og bredde i
menigheten, at mennesker skal finne Jesus og bli modne etterfølgere av ham- det er derfor vi alle
fremdeles er her, og ikke har sluttet oss til lovsangskoret i himmelen enda!
Spionturer og skrikende behov
Det har vært få livstegn fra oss i det siste, det er bare å beklage! Vi har vært i så mange spennende
prosesser med mange nye bekjentskaper i forhold til neste menighetsplanting, så vi er absolutt ikke
arbeidsledige og heller ikke motløse, tvert imot! Vi har vært på utallige spion- turer i belgiske byer, vakre
steder på opp mot 70 000 innbyggere uten noen levende menighet; overalt er behov, overalt kommer
tilbud og forespørsler, og idet vi tenker at nå bestemmer vi oss, dukker det opp nye ting som skaper
forvirring. Sånn sett var det enklere i Bayern, da hang vi oss på Even og Lill, og var igang fra dag 1. Når vi
intenst spør Herren hvor han konkret vil ha oss, opplever vi at han sier at det nesten bare er å velge- dit vi
går vil han velsigne! Derfor satte vi en deadline til siste dag av påskeferien, som i Belgia var i går, den 15.
april, på å bestemme oss, og nå er vi klare til å dele med dere, som vi er så heldige å få lov å stå sammen
med om dette viktige oppdraget!!!
Ny by
I slutten av august flytter vi til byen Eeklo i fylket Øst-Flanderen for å gå i gang med oppstart av
menighet!!! Til denne byen har vi reist nesten ukentlig siden november for å be sammen med 2 andre
ektepar. Byen er ikke større enn 25 000 innbyggere, men er distriktshovedstad for et område med 185
000 mennesker hvor det ikke er en eneste menighet, foruten tomme katolske kirker, og dette har grepet
våre hjerter. Her har vi jobbet fram et lite oppstartsteam, samt en oppegående modermenighet over
grensen til Nederland som gjerne vil hjelpe til. På skjærtorsdag hadde vi også en liten gatekirke på byens
torg for å se om det er åpent for evangeliet, hvilket det var! Freden over beslutningen er der, og det er
bare herlig!
Papirarbeid og andre bønnesvar
Vi har fra september 2017 brukt mye tid på språktrening, og det flyter heldigvis godt. Papirarbeid i forhold
til Norge-Belgia har kostet mye hodebry, men gikk for to uker siden i orden- takk Jesus! Om kort tid
kommer bønnesvaret vi har bedt om i 8 år til verden, så mange tanker har naturlig nok kretset
rundt babyforberedelser i det siste. Vi er spente på den nye tilværelsen som småbarnsforeldre. Selv om
Miriam formelt skal ha permisjon noen måneder framover, opplever vi at evangeliet har hast og at det å
drive misjon ikke er en vanlig jobb man tar en pause fra- vi vil derfor begge fortsette ufortrødent med
oppdrag Belgia, om enn litt på lillegutts premisser i begynnelsen! Nå gjenstår bilkjøp og det å finne bolig i
Eeklo, men regner med Herren har noen ess i ermet også her!
Takk nok en gang for mail, for at dere bryr dere, og står sammen med oss!
Masse velsignelser fra Belgia,
Johnny og Miriam

