MISJONSHILSEN MAI 2019.
MINE KJÆRE VENNER OG MISJONSMEDARBEIDERE!
Takk for sist! Det var altså så koselig å være sammen med dere i mars da Magdalena og jeg var i
Norge! Hjertelig takk for all gjestfrihet, vennskap, gode samtaler, forbønn og støtte! Vi fryder og
gleder oss over at mennesker blir frelst, vi kommer stadig i kontakt med nye mennesker og
misjonsarbeidet vokser som aldri før!
Så flott at me i lag kan bidra til at mange menneskers liv kan bli forvandlet! Mange takk for at dere
står så trofast i sammen med oss!
Derfor fortsetter me 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 og gleder vi oss sammen når Guds Rikes sak
går fremover!!
Rett før helgen fikk vi være med og redde ei norsk dame å 49 år fra prostitusjon og narkotikamisbruk. En av våre medarbeidere fikk be til frelse med henne! Nå er hun på et kristent rehabiliteringssenter og det går bare bra med henne! Den 18 mai skal vi ha en “gjør-glad-dag” på
kvinnesenteret og da treﬀer vi henne igjen! Vennene fra Telemark har satt i gang en pengeinnsamlingsaksjon så vi kan kjøpe inn diverse personlige hygieneprodukter til henne og de andre
kvinnene på senteret! Dei satser på å også få inn penger til tannlegebehandling for å sette inn nye
tenner! Hun har ikke en eneste tann i munnen....
Jeg kopierer det som Torill Torp la ut Facebook siden til Den Norske Turistkirken;
«Og han sto opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far
ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om
halsen og kysset ham igjen og igjen.»
HVORFOR LEGGER JEG UT DETTE?
Vi i Den Norske Turistkirke,Benidorm har de siste dager kjent at nettopp disse
ord fra Bibelen passer godt inn i vår situasjon akkurat disse tre dager.
Hun satt der så utslitt og ruset, så sløvt på oss som gikk så fint inn på møtene i
Turistkirken. Hun hadde vært innom kirken så vidt på dagtid. Men hennes måte å
overleve på passet ikke oss. Sist onsdag overvar hun møtet. Da ordet ble fritt leste hun høyt Fader
Vår. Sikkert vært en nydelig dame.
Noe ved henne fremkalte vår ømhet for henne.Et par av oss fra menighet i Telemark, klarte ikke
bare la henne gå. Avtalte med henne å møtes neste kveld kl 19. Men hun kom ikke. En av hennes
likemenn fant vi. Ingen visste hvor hun var. Flere menn fra kirken gikk og lette etter henne
forgjeves. Sent i går kveld ble en annen av hennes venner med på å finne henne. Avtalte i dag kl
09. Vår hjelper fra Telemark møtte opp. Hun var der. Han gikk med armene mot henne. Hun var
funnet!! Paret fra Telemark fikk dusjet henne og kjøpte nye klær. Nå er hun på vei til tilsvarende
evangeliesenter i Spania. Til deg som leser dette: Vil du være med å be for denne jenta?
Det er masse nød også i Spania.”
Ei ung spansk jente som fikk en fortidligfødt baby på 1.2 kilo i februar, har vi også fulgt opp m
transport til og fra sykehuset, med bleier og melk til babyen. Barnefaren er fortiden uten jobb og
dei sliter med å betale husleien....
Me får også stadig mat fra både matbanken og forskjellige supermarked som vi formidler videre! Bare sist uke delte me ut mat til 29
familier som hadde tomme skap og kjøleskap.... Vi samarbeider
også med Rachel i organisasjonen Emanuel i Alicante som deler ut
mat til rundt 50 familier pr. uke....
Fra et hotel i Calpe fikk vi også over 100 senger m/
madrasser og gode og varme sengetepper som vi også
har formidlet videre!
Heldigvis er den høyre armen min mye, mye bedre!
Magdalena er også mye bedre etter at legen hennes fant
den rette medisinen til henne! Ellers trives me bra i den nye forsamlingen hvor me
har begynt å gå! Det er en forsamling som den 17 april feira 3 års-jubileum og det er
allerede bortimot 100 medlemmer der!
Jeg skulle hilse masse til dere fra Magdalena!
Ha det riktig godt alle sammen! 1 Tessaloniker 5:17.
Beste hilsen fra Tone.

