Vecka 50 2017
Kära vänner!
Ett år går så fort, snabbare och snabbare, känns det som!
Det har varit så roligt att träffa många av er under hösten och vintern! Vi fortsätter med våra
gudstjänster och informationsträffar även under våren. Vi har 7 lediga söndagar kvar, så låt oss
snabbt veta om ni vill ha besök. Juni är sista månaden, sedan är det semester och förberedelser för
att resa tillbaka till Moçambique igen i slutet på augusti. Vi kommer även gärna på UVscoutsamlingar, dagledigträffar, pensionärsföreningar, föreläsningsföreningar, frukostar och allt vad
ni hittar på. Många tycker synd om oss att vi är ute på så mycket gudstjänster, det som är så
förskräckligt roligt! Dessutom är det ju en del av vårt jobb! Asante har nyligen fått arbete som
busstädare i Jönköping. Han kommer att arbeta främst på nätterna, så det är ett annorlunda liv. Jag,
Diane, har nästan gjort färdigt mina själavårdskurser i Uppsala och förutom mina 50 % med
information på SAM har jag inga andra spikade planer.
Vi har ju bett om förbön för bostäder för båda våra söner och det har nu löst sig! Joshua i Värnamo
och Joel i Hovslätt så han har nära till jobbet på Arla men lite längre in till stan och skolan. Så tack för
förbön för detta!
Vi har mycket roligt att se fram emot i vår egen församling under våren. Helgen 24-25 februari ska
vår nya helgedom invigas! Brokyrkan i Hok blir så fin! Vi är så stolta och glada över våra
församlingsmedlemmar och det fantastiska och oförtröttliga arbete de gör, särskilt för flyktingarna
som bor i vårt upptagningsområde. Om man berömmer någon skrattar de och skakar på axlarna,
”vad då, det kunde ha varit jag”. Det är en förmån att få tillhöra en sådan församling!
Arbetet i Moçambique pågår oförtrutet. Vi har fått ett par extra gåvor utöver det som budgeteras via
SAM till böcker och övrigt material till bibelskolans bibliotek. Lamukanis arbete flyter också på. Det är
både en fördel och en nackdel att man lätt kan få tag på varandra med den moderna teknologin. Vi
litar på att våra kollegor gör ett gott arbete men de vill ändå kolla med oss, ibland flera gånger om
dagen.
Det har varit ett utbrott av pest på Madagaskar så man har varit orolig för att det ska nå
Moçambique, också. Be gärna för detta. I vår provins Cabo Delgado har det varit oroligheter då en
terroristgrupp som kallar sig Al-Shabab, men med ytterst osäkra kopplingar till den ursprungliga
gruppen, har attackerat polisstationer och andra myndigheter. Be för det också. Många av de äldre
som minns kriget med fasa blir så oroliga när det blir vapenskrammel igen. Hittills verkar det som att
de är fler terrorister som dör i varje attack än poliser eller militärer. Man har nyligen utlyst en
vapenamnesti så man kan lämna in sina olagliga vapen under en vecka utan att bli åtalad. Be att
detta verkligen fungerar och att vapnen inte bara får nya fötter …
Ha nu en underbar jul och nyårshelg, allihop! En del av er får snö, andra vita sandstränder, men
minns att det är vår frälsares födelsedag vi firar. Han är ju densamme oberoende av yttre
omständigheter, så låt oss alla fokusera på honom och hans liv och död för oss.
Tack för ännu ett år av ekonomiskt stöd, förbön och glada tillrop! Vi är så tacksamma för er alla! Vi
tillönskar er Guds rikaste välsignelser!
Kära hälsningar Asante och Diane
Gå gärna in på hemsidan http://www.alliansmissionen.se Där kan ni köpa sista minuten julklappar
som kommer någon som verkligen behöver det till godo!

