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Hei, The Missionbug
De vakreste byene du kan tenke deg, med
historiske bygninger, yrende folkeliv,
sykler over alt og lukten av belgiske vafler
som river i nesa- dette er vårt Belgia! Men
det tragiske midt i alt det skjønne er de
millioner av mennesker som ikke kjenner
sin Skaper, som ikke har en fjern idè om
veien til himmelen. By etter by uten noen
levende menighet, flere hundre kommuner
uten frimodige troende som kan vise
hvor Jesus er å finne - dette er også vårt
Belgia; dette er vårt HVORFOR, vår
drivkraft, vår motivasjon!

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!
* Mailadresse:

Å bryte opp fra noe velkjent og
velfungerende er utfordrende, å gå i tro
uten å se er en særs krevende
øvelse. Utålmodige som vi begge er,
skulle vi gjerne likt å rapportere om
sjelers frelse, gjennombrudd og en
gryende oppstart av menighet allerede,
men hverdagene består mer av å navigere
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landet, byråkrati- krøll og
språklæring enn noe annet. Kanskje ikke
så overraskende, vi har jo bare bodd her i
snaue 2 måneder, men evangeliet har
hast…
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Vi har heldigvis truffet endel spennende
mennesker og møtt flere ledere vi er
nysgjerrige på hva kan føre til på sikt, og
vi jobber målrettet med ulike lokasjoner
for å lande hvor det er strategisk å gå i
gang først. Behovene er som nevnt
utallige, og det er som om Høstens Herre
er enig med lederen for den flamske
pinsebevegelsen: menigheter trengs over
alt!
TAKE A PRAISE BREAK!!!!
Vi er her med et langtidsperspektiv, og når
vi løfter blikket og ser det STORE bildet,
ser THE WHY bak alt, minner oss selv på
hva Gud har sagt og velger å stole blindt
på ham som har “bestilt” dette, kan vi ikke
annet enn å bryte ut i en PRAISE BREAK i
takknemlighet over at vi får leve midt i
drømmen, midt i det Gud gjør i vårt
elskede Europa!
Vi er i skrivende stund på vei til
Israel/Jordan for å feire 10 års
bryllupsdag! Ekteskap er en velsignelse,
og selv om det har vært noen særdeles
utfordrende humper i veien, står vi
sterkere sammen enn noen gang- det
synes vi også er verdt en praise-break!!!
Takk for videre forbønn- det trengs!
Takk også så aller hjerteligst for velvillig
støtte fra fjern og nær- enormt herlig å
oppleve at vi er en del av en herlig
storfamilie!

Vennlig hilsen
Johnny
&
Miriam
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