MÅNEDSHILSEN FOR JAN – 2015
Kjære alle misjonsvenner.
Selv om vi allerede er kommet til slutten av januar, vil vi likevel ønske dere alle et velsignet godt
nytt år 2015, og takke dere alle så hjertelig for forbønn, og at dere står med oss om misjonen i
Spania.
Vi tar fatt på et nytt år, med forventninger til hva Herren vil gjøre i blandt oss. Skal sjeler høstes inn
også dette året ?
Luk.3.15 : «Men da folket gikk i forventning, og alle tenkte i sitt hjerte på Johannes, om ikke han
var Messias, « Det er godt å ha forventninger. Her leser vi at «folket» gikk i forventning. Har du
forventninger ? Måtte det være en bønn i våre alles hjerter at vi kan ha store forventninger til hva
Gud vil gjøre i dette nye året.
Menighetene : Vi avsluttet 2014 med en storsamling i menigheten i Marbella, der vennene fra både
Ojen, San Pedro og Marbella var tilstede. Barna og ungdommene hadde sine innslag, og Borghild
delte Guds ord fra Luk.2.25 ff. Der leste vi om Samuel som gikk i forventninger, og han fikk
oppleve hva han ventet på.
Høydepunktet for barna var nok gavene som de fikk denne kvelden, og vi avsluttet med et godt
måltid mat etterpå.
Vær med å be om en åpen dør for evangeliet i Spania, i Marbella området.
Tusen takk til den enkelte av dere for forbønn og for midler, og tusen takk for at dere vil være med å
be for arbeidet videre framover : menighetene, de nyfrelste, evangelisering, fadderskapet, og
bedriftene.
Herrens budskap har hast, Jes.6.8 : Da hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende , og hvem
vil gå for oss ? Da sa jeg : Se, her er jeg, send meg!
Kjære venn, om du får månedshilsen som brev i posten fra oss, og du har en mailadresse, ber vi
deg gjøre oss oppmerksom på det, slik at du kan få den på mail.
Gud velsigne dere alle.
Misjonskonto : 2801 30 68 269, Fadderkonto : 2801 29 84 644
Du finner oss også på facebook, (Eddie og Borghild Elise Bakke )
Bloggen vår er : http://bakke-spaniamisjon.blogspot.com.es/
Mail : borghildeddie.bakke@gmail.com
Tlf. Hjem : 0034 952 90 48 24
Mob : 0034 670 43 93 85
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