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BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

STÅ SAMMEN MED OS I BØN
Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer
[Matthæusevangeliet 7,7]

Følg med på >
www.bdm-dk.dk

Bliv fast giver!
Ring 3529 4820

Mandag

Brødrekirken i Tanzania

Fredag

- missionærer Janice & Mads R. Jakobsen
- bådmission ud fra Kipili
- kirkens arbejde i Sumbawanga, herunder
børne- og ungdomsarbejdet
- børnehjemmet Peters House og det arbejde, der gøres der
- spedalskhedsarbejdet i Sikonge
- Brødrekirken i Tabora og Sikonge
- vores kommende missionær i Kigoma

BDM i Danmark

Onsdag

Bed for DR CONGO
- skolen, børnehjemmet for handicappede
børn og helseklinikken i Uvira, Øst– Congo
- evangeliseringen blandt pygmæerne
- sundhedsprojektet ved Tanganyikasøen
- pendlermissionær Knud Elmo Knudsen
- skolebyggeriet i flygtningelejren i Goma
- evangeliets fremgang i Øst-Congo
- at Gud må gribe ind i det konflikt og kriseramte land

Torsdag

Tirsdag

Bed for den lutherske Brødrekirke i Albanien
- uddannelsen af Dena Grillo Fortuzi til
kommende præst
- midler så kirken kan udvikles og vokse
- kirkens arbejde med at række evangeliet
til børn og unge
- at Gud vil oprejse næste generation af
ledere

- general- og missionssekretær
Jens Peter Rejkjær
- sekretariet og medarbejderne
Morten og Martin
- de mange frivillige i BDMs handel og genbrugsarbejde
- BDMs bestyrelse og de beslutninger, de træffer
- voksende opbakning og støtte
fra vores kirkelige bagland
- en sund økonomi og drift
- at vi må være lydhøre over for
Guds kald til at gå til nye områder
Lørdag

Bed for BDMs Unge
- ungdomssekretærerne Tine
& Christina
- tidligere volontører og andre
som er engageret i BDMs arbejde blandt unge
- at BDMs arbejde må blive
mere kendt blandt kirkernes
unge
- at Gud vil kalde nye missionærer i næste generation

Tak for volontører og andre medarbejdere i Guds mission

Søndag

- de seks nye volontører i Sumbawanga og
Kipili: Helene Thybo Hørup, Andrea Vig Carlsen, Helene Roager, Helene Vestergaard
Tang, Rebekka Brødsgaard Knudsen og Luisa
Fernanda Blond
- seniorvolontører og andre korttidsudsendte,
som rejser ud og arbejder med i Guds mission
- samarbejdet med partnerskabskirkerne i
Burundi, Rwanda, Tanzania og DR Congo

- arbejdet blandt fysisk og
psykisk handicappede på Vestbredden, Israel.
- det kristne vidnesbyrd i det
palæstinensiske område
- medarbejderne på rehabiliteringscenteret
- handicappede børn og unges
rettigheder og livsmuligheder

Star Mountain

