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BEDELISTE

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

SAMMEN NÅR VI LÆNGERE UD
… bed også for os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde
Kristus-hemmeligheden...

Kolossenserbrevet 4, 3

Mandag

Tak for Brødrekirken i Albanien
- Kommende præst Dena Grillo Fortuzi og
kirkens ledelse og medarbejdere
- arbejdet med at give troen videre til børn
og unge og uddanne næste generation af
ledere
- mission blandt folkegruppen romaerne
- mod til at dele evangeliet med det albanske folk og skabe stærk identitet som kirke

Bliv fast giver >
Ring 3529 4820

BDM i Danmark

Onsdag

Bed for DR CONGO
- skolen, børnehjemmet for handicappede
børn og helseklinikken i Uvira, Øst-Congo
- evangelisation blandt pygmæerne
- sundhedsprojektet ved Tanganyikasøen
- pendlermissionær Knud Elmo Knudsen
- byggeriet af sundhedsklinikken i Baraka
- forberedelsen og ansøgning om næste fase i
sundhedsprojektet i den nordligere del af
Tanganyikasøen

Torsdag

Tirsdag

www.bdm-dk.dk

Fredag

Bed for Tanzania
- missionærer Janice & Mads R. Jakobsen
- missionærfamilien Toldam Korsgård
- nye missionærer til Kigoma, som vi ønsker
at ansætte i 2022
- Peters House i Sumbawanga; medarbejderne og børnene, der bor på stedet
- spedalskheds- og hospitalsarbejdet i
Sikonge
- bibelskoler for evangelister
- Brødrekirken i Vesttanzania, Lake Tanganyika og Rukwa provinserne

Følg med på >

Bed for volontører og andre medarbejdere i Guds mission
- at volontører i Kipili, Sumbawanga og Sikonge må få et godt og vellykket ophold
- at vi må finde et nyt missionærpar eller en
familie til at arbejde i Kigoma i Tanzania
- samarbejdet med vores partnerkirker i Burundi, Rwanda, Tanzania og DR Congo
- at vores medarbejder og partnere må undgå
at blive ramt af Covid-19 og anden sygdom

- sekretariatet og medarbejderne i Danmark
- de frivillige i stjernesalget, handel og genbrug
- BDMs bestyrelse og generalsekretær Arngeir Langås
- fortsat opbakning og støtte fra
vores kirkelige bagland
- flere fastaftaler og vækst af nye
givere i 2022

Lørdag

Bed for BDMs Unge
- ungdomssekretærerne Rebekka & Emma
- tidligere volontører og andre
som er engageret i BDMs arbejde blandt unge
- at BDMs arbejde må blive
mere kendt blandt kirkernes
unge
- at næste generation af missionærer må høre Guds kald

Søndag

Star Mountain
- inklusionsprojektet for fysisk
og psykisk handicappede på
30 skoler på Vestbredden,
Israel, som har mødt mange
udfordringer pga. Covid-19
- det kristne vidnesbyrd i det
palæstinensiske område
- medarbejderne på rehabiliteringscenteret

