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Projektnr.: T- 12, 2011

Projekt Bådmission ud fra Kipili
Missionær Knud E. Knudsen har boet i landsbyen Kipili ved Tanganyikasøen i Tanzania siden 1999. Landsbyen er primitiv og ligger i et øde område helt ned til Tanganyikasøen, som også er hovedfærdselsåre i området. Missionsarbejde sigter på forkyndelse, undervisning og kirkeopbygning i alle de landsbyer, der kan nås
ad søvejen – derfor Bådmission!
Men mission er også diakoni – evangeliet kan ikke forkyndes uden at der også bliver taget hånd om sygdomme (AIDS/HIV, malaria, mave- og tarmsygdomme mmm.), underernæring, manglende skolegang etc.,
som også er en del af områdets virkelighed.
D.R. Congo
BDM har involveret sig i grundlæggende evangelisation og mission i D.R. Congo, som ligger på den anden
side af Tanganyikasøen. Missionær Knud E. Knudsen samler 20-30 personer, der sejler med over søen på
missionsturer i tre uger ad gangen. Der vises Jesus-film i landsbyerne, uddeler Bibler og underviser i den
kristne tro. Ofte er der op til 1000 personer med til møderne.
Din støtte
Vi har brug for økonomisk støtte til indkøb af bibler på swahili, materialer til kirkebyggeri, støtte til drift af
bådmission og vedligeholdelse af både og udstyr.

Tak for din støtte til Projekt Bådmission ud fra Kipili!

Det koster det:
For kr. 15.000 kan bådene vedligeholdes og sejles i 2011
For kr. 15.000 kan der indkøbes bibler mv. til brug i 2011
For kr. 100.000 kan projekt Bådmission drives i et år
Der kan støttes med:
 10 dele á kr. 1.500 eller

5 dele á kr. 20.000

eller…?

Kontakt:
Brødremenighedens Danske Mission,
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld.
Tlf. 7456 2233
M: bdm@dmr.org
W: www.bdm-dk.dk

Giro 400-6666
Bankkonto 9743-4672131928
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