
HILSEN TIL LØRDAGSTREFFEN JANUAR 2019.

MINE KJÆRE VENNER OG MISJONSMEDARBEIDERE!


Da er tiden inne til å sende dere en fersk misjonshilsen, den aller første nå i 2019! Håper dere alle 
hadde en fin og rolig julehøytid-og nyttårshelg!! Hjertelig takk til hver enkelt av dere for at dere står 
så trofast med i tjenesten med forbønn og støtte til det stadig voksende misjonarbeidet her i 
Spania! 


Vi fortsetter, som aldri før, med å formidle fremtidshåp og hjelp både for evigheten og for nåtiden, 
hjelpe mennesker til både ånd, sjel og legeme! Vi takker Gud for det store privilegiet å få være 
med i Hans tjeneste, ikke sant? Og så fryder vi oss sammen når Guds Rikes sak går fremover!!


Den 16 desember hadde vi det tradisjonelle julemøtet i forsamlingen og de 
aller minste fra ‘Benjamingruppen’ sammen med ‘konstruktørene’ og 
lederne, fremførte flere julesanger som de hadde øvd på i lang tid! Var de 
ikke skjønne vel i sin ‘finaste julestas’?


Før jul var det ryktelig travelt med forberedelse av kasser med mat som 
skulle gjøres klar og leveres ut! I forsamlingen   

 hos oss fikk vi liste fra sosialkontoret over 12 

familier som hadde det vanskelig. Det falt i min lodd å hente fra 
matlageret til HjerteEkspressen og bringe til forsamlimgslokalet 12 
kg eller 12 enheter av ris, pasta, hvetemel, sukker, kjeks, tunfisk, 
tomatsaus osv. + julegodt. Forstanderparet tok seg av innkjøp av 
julegaver til barna! Gjett om det var stor glede da familiene kom og 
hentet de fulle julesekkene! Jeg hadde også laget et fint julekort og 
vi minnet familiene om julens budskap og innhold!


Totalt så leverte vi i forbindelse med julehøytiden, hundrevis av kilo med matvarer fordelt på 5 
evangeliske forsamlinger her i distriktet! Vi fikk en liste fra pastorene over hvor mange familier de 
hadde som trengte hjelp til ‘fysisk føde’, og vi, et bra team i HjerteEkspressen gjorde varene klar til 
henting eller levering av oss med varebilen! I to av forsamlingene har de de siste 2-3 månedene 
kommet mange mennesker fra Venezuela, med livet i behold, men uten jobb og inntekt! Det tar sin 
tid før papirer og oppholdstillatelse er ordnet, så da har pastorene bedt HjerteEkspressen om fast 
matlevering så lenge det måtte være nødvendig.


De siste to ukene har Magdalena og jeg vært i to forsamlinger og 
orientert om prosessen og gratis advokathjelp som de kan få for å 
få oppholdstillatelse. Hver enkelt av disse personene hadde 
sterke vitnesbyrd om hvordan og hvorfor de måtte flykte fra både 
Venezuela og fra mafia i Colombia......Vær med og be for disse 
kjære brødrene og søstrene at det må ordne seg fort med 
oppholdstillatelse så de kan få leve et rolig, fryktløst og vanlig liv 
her i Spania!


Takk for at dere fortsatt vil be for den spanske nasjonen, for 
styresmakter og folket som bor her! I mai skal det være valg her i landet og det produserer mye 
rivninger og uro i folket.....


Skulle hilse masse til dere fra Magdalena! Det står bare bra til med henne og hennes familie!


Tilslutt vil jeg hilse dere med med dagens ord fra Mat. 18.20. Tenk for et flott løfte!


Ha det riktig godt alle sammen!


Beste hilsen fra Tone.


        


