Månadsbrev februari 2017

En hjärtefråga...
Först vill jag tacka för den fina responsen vi har fått på uppropet i decemberbrevet. Det har varit och är djupt rörande och uppmuntrande att uppleva det breda
och stora stöd som finns bland våra vänner, givare och förebedjare gällande Folk
& Språk och det arbete vi står i. Att ge Guds Ord till de som inte har tillgång till
det idag är ett missionsuppdrag som berör allas våra hjärtan. Den omedelbara
krisen är vi igenom och nu blickar vi framåt mot ett spännande 2017.
Nu i februari kommer Mikael Bister till Sverige för att tala i några samlingar
om slutförandet av arbetet med Nya testamentet på nyungwe. Över 400 000
nyungwe-talande kommer snart att få tillgång till NT på sitt modersmål. Mikael
och Jeni har jobbat med detta projekt i nästan 20 år och nu närmar de sig målet
att publicera NT på nyungwe.
Mikael kommer sedan att vara översättningskonsult för bibelöversättningar i
Afrika. Vi har i tidigare brev nämnt det stora behovet av konsulter för att kunna
genomföra den slutkontroll av de många bibelöversättningar innan de kan tryckas och invigas.

Bibeldelar på nyungwespråket!

Tack för att du ber för dessa saker - och om du inte är månadsgivare, bli gärna
det. Det är en sådan stor hjälp för oss att kunna fokusera på att ge Guds Ord till
dem som idag inte har tillgång till det.

Stöd arbetet via
Swish: 123 900 7287
Mats-Jan Söderberg
Missionsföreståndare
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Februari-gåvan

INBETALNING/GIRERING AVI

 Min gåva till Folk&Språks bibel- och språkarbete

…………………………………………..........................................
…………………………………………..........................................

BG 130
BG
130spec
spec00173 17.02 Skilltryck AB

 Jag vill ge till: ………………………....................……………

Talongen:

 Jag vill bli månadsgivare
…………...................(ange

Februari-gåvan

(Detta utrymme kan också användas för beställningar)
Meddelanden kan inte lämnas på baksidan
…………………………………………..........................................

datum) flyttar jag/vi till nya adressen:

…………………………………………..........................................

Betalningsavsändare

Betalningsmottagare

«Namn»
Alternativ rutor:
«Adress»
«Adress2»
Lika föregående månad ...alltså januari!!!
«Postnr/Ort»
Från bankgironr (vid girering)

Belopp kronor

öre

Till bankgironr (ifylls alltid)

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

9 0 0 - 7 2 8 7
SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

#

#

9007287 #45#

