Bedeplan 2022
Juli

August

September

UDSENDTE
Bed for at vi må kunne sende nye volontører.
Bed for Joel Zakarias Dam og Brory Madsen Harboe
på SAT-7/Cypern og for Henrik Nielsen i Cameroun.

MISSION AFRIKA GENBRUG
Tak for alle vores butikker, frivillige og alle de
spændende projekter. Tak og bed for nye frivillige.
Bed for at lederne må få visdom til at inkludere og
rumme frivillige og kunder. Tak for trofasthed,
omsorg, fællesskab, kreativitet og livsmod.

SAT-7 Kids
Tak for SAT-7 KIDS's arbejde for børn i flygtningelejre
og lande med uro. Tak fordi det giver børnene en
mulighed for at møde de kristne værdier og
budskab, når kirkerne er lukkede og det kan være
vanskeligt at høre om Kristus. Bed om at
programmerne må nå endnu flere børn og unge.

NIGERIA – Kristi Lutherske Kirke
Bed for Ruth og ærkebiskop Musa Filibus' besøg hos
os i uge 28 og 29. Bed for presset på Nigerias
kristne, og den øgede konflikt i landet. Bed for
præster og menigheder i det nordøstlige Nigeria,
hvor der er fare for angreb og overgreb fra
ekstremister og rebeller. Bed om, at Guds Ånd må
gøre en forskel.
SIERRA LEONE – Det Anglikanske Stift i Bo
Bed for at kirkens ledelse må handle vist i de meget
udfordrende tider med Corona i landet.
Bed for at evangelisterne må nå ud med evangeliet.

MALI – Missionærfamilier og MFLM
Bed for leder af udviklingsafdeling Francois
d'Assise Coulibaly og de 3 missionærfamilier af 6,
som skal hjem på ferie i Cameroun. Bed for
konvertitter og konvertitcentret i Ngong samt den
politiske situation (de franske tropper rejste i juni)

MAY – Mission Afrika Youth
Bed for fornyet glæde over opgaverne i det nye
semester. Tak for dygtige medarbejdere, og at nye
børn og unge må blive kaldt frem til tjeneste.

SEKRETARIATET - Mission Afrika
Tak for det Gud har gjort gennem afgående
general Henrik Engelbrekt Refshauge, og bed for
han må finde nyt arbejde. Bed for Jørn Blohm
Knudsens start som ny generalsekretær 15.
august. Bed for hans opstart og indgang i det
omfattende arbejde samt for et godt samarbejde
på kontoret, med bestyrelsen, frivillige og
partnere.

PROJEKTGRUPPER, KREDSE og FRIVILLIGE
Bed om visdom og fornyet iver i opgaverne hos de
12 projektgrupper og godt 30 kredse. Bed om at
frivillige må stå op i tjenesten.

CENTRALAFRIKA – Evangelisk Luthersk Kirke
Bed for fremskridt og at kirkepræsident Joseph
Ngoe må få visdom og ro til at få kirken tilbage på
sporet, og for vore skole- og sundhedsaktiviteter.

NETVÆRK/BAGLAND – Danmark
Bed for årsmødefesten 10. september.
Tak for alle, der har mission på hjertet. Bed om at
baglandet må vokse, og at vores mission må blive
kendt over hele landet. Bed for visdom til, hvordan vi
kan bruge vores ressourcer og viden til at hjælpe
migranter i Danmark til Jesus og til at vokse i troen.
CAMEROUN – Lutherske Brødrekirke - EFLC
Bed for besøget af Ezai til Årsmødefesten og for dem
han skal møde samt sikker rejse.
Bed for kristne under pres i Nordcameroun. Tak for
vi har fået en bevilling fra Center for Kirkeligt
Udviklingsarbejde til fredsprojektet i NordCameroun.
Bed om fred og fredelig sameksistens mellem
muslimer og kristne. Bed for de familier, som enten
må flygte eller som mister familiemedlemmer pga.
ekstremisme. Bed for fulani-konvertitcentret i Ngong.
Bed for sundhed og vækst i kirken.

