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Se denne eposten i din nettleser

Hei,
Håper du har hatt en DIGG sommerferie, og er ladet og
forventningsfull for nye kapitler og nye eventyr denne
høsten- det er i allefall vi! Etter herlige sommeruker i
Norge, som for Johnnys del også innebar en salig

Evangeliet har hasti hele verden!

teamtur til Sverige, hvor han sammen med 104
amerikanere og noen svensker gjorde outreach i 7
byer og fikk fortelle 758 mennesker om Han som er
veien til himmelen (!), er det nå godt å være back in
business i Belgia. Her er vi akkurat ferdige med å
pusse, vaske, male og montere i vårt nye hjem i Eeklo.

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.

Vi bedriver daglig kontaktskapende virksomhet med
naboer, butikkmedarbeidere, kafèeiere,
småbarnsforeldre, studenter og rørleggere. Vår første
husgruppe ble offisielt sparket igang for 3 uker siden.

2. Å mobilisere troende til å ta
ansvar for å gjøre Jesus kjent,
og på ulike måter sette
misjonsbefalingen ut i praksis.

Vi har allerede hatt tre samlinger med
oppstartsteamet, hvor vi ber, drømmer og visjonerer

BE for oss, og for Guds rikes
gjennombrudd!

om en livskraftig og livsforvandlende kirke for
kirkefremmede i byen vår.

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!
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Vi har store, hårete mål for hele regionen for de
kommende årene fordi vi tror på en stor Gud som ivrer
etter kontakt med alle slags mennesker og som kan
kan bruke enkle misjonærer som oss til å facilitere
møtepunkter for dette, men våre konkrete, målbare
forventninger for høsten 2018 er å få lede 5

Vennlig hilsen

mennesker til tro, starte opp husgruppe nr.2 og ha ett
offentlig arrangement i byen før jul. Vær svært gjerne
med å be, og vil du støtte denne spede begynnelse i
Eeklo finansielt, er vi og knall-happy for det!
Ellers i høst skal vi også en tur til Norge igjen, og ser
blant annet veldig frem til fellesskap med våre venner
i Eydehavn og i Heddal!
Hva er dine forventninger for høsten? Våg noen nye
skritt, og regn med Herren! Gud vil- vil du?

Johnny
&
Miriam
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