Ruokatavaran RN-ostaa Viipurin tukusta.

totesi ruoan ja lääkkeiden
olevan suureksi siunaukseksi monille vähäosaisille
useiden kuukausien ajaksi.
On sanomattakin selvää,
että nämä matkat ovat ikimuistoisia. Kun omin silmin näkee ihmisten hädän
ja saa vastaanottaa kiitollisuuden, jonka he ilmaisevat saamastaan aineellisesta avusta, se lämmittää sydäntä.
Siunausterveisin,
Pertti Mäkelä
hallituksen jäsen

Pertti ja Anja Mäkelä paikallisten vapaaehtoisten kanssa varastoimassa
ruokatavaraa.

Pastori Valera vie liikuntakyvyttömille ruokatavarat kotiin.

leen tietäneen heidän tarpeensa.
Betel-keskuksen vastuuhenkilöt
ilmaisivat syvän kiitoksensa RNavusta, jota ovat saaneet jo usean vuoden ajan ja Kuuliaisuuden
seurakunta-seurakunnan pastori

Kari Niemi
puheenjohtaja

Päivi Sarjasto
koordinaattori

Voit tukea työtämme myös soittamalla numeroon

0600-11995 (20,12 e) 0600-10985 (9,93 e)

Lahjoitustili 800010-2037233

Luminen talvi teki matkanteon
Viipuriin vaivalloiseksi, mutta se
kannatti. Kävimme usean raajarikkoisen ja liikuntakyvyttömän
ihmisen luona viemässä ruokaa
ja lääkkeitä. Saimme taas kerran
nähdä monta surkeaa ja ikävää
ihmiskohtaloa mutta kerroimme
heille mistä tulemme, keitä olemme, julistimme Sanaa ja rukoilimme heidän puolestaan. Kuolemanjärvellä saimme johdattaa
naisen pelastuksen tielle ja toinen sai täyttyä Pyhällä Hengellä.
Nämä matkat puhuttelevat jokaista eivätkä jätä ketään kylmäksi. Saimme tälläkin kertaa
vastaanottaa tuhannet kiitokset
järjestöllemme avusta, jota veimme.
Juutalaisyhteisön johtaja Lev
Kremer kertoi ruoan riittävän juutalaisvanhuksille ainakin kahdeksi
kuukaudeksi. Lasten -ja invalidikeskuksen johtaja Anna Petrova
totesi Jumalan taas kerran tarkal-
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Ruokaa ja lääkkeitä
Viipurin köyhille

E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi
www.ruokkikaanalkaiset.fi
Ruokkikaa Nälkäiset
ry. PL 845, 20101 Turku, puh:
02-251 2150, fax: 02-251 2160
E-mail: info@ruokkikaanalkaiset.fi, www.ruokkikaanalkaiset.fi
PL 845, 20101 Turku, Puh: 02-251 2150, fax: 02-251 2160,

Lähde kanssamme lehtimajajuhlille 12-23.10. Israeliin
Ruokkikaa Nälkäiset ry.

Osallistu kristilliseen lehtimajajuhlaan. Aamuseminaareissa kuulet raamatunopetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista, iltajuhlissa saat nauttia korkeatasoisesta musiikista, esityksistä sekä ylistää Herraa tuhansien kristittyjen kanssa. Juhlan jälkeen
voit rentoutua kolme päivää Kuolleen meren rannalla. Ryhmän majoitus korkeatasoisissa hotelleissa. Perushinta 2090 eur sisältää lennot, majoituksen (2hh:ssa) aamiaisella Jerusalemissa ja puolihoidolla Ein Bokekissa sekä opastetut siirtymäkuljetukset Israelissa. Lehtimajajuhlapaketti 350 eur/aikuinen ja 135 eur/6-16 v, sisältäen
aamuseminaarit, iltajuhlat, Jerusalem- marssin sekä erämaajuhlan ja -aterian.
Matkanjärjestäjinä Ruokkikaa Nälkäiset ja ICEJ. Matkaohjelma kotisivulla
www.ruokkikaanalkaiset.fi
Lisätietoja puheenjohtajalta Kari Niemi 050-501 0007,
kari.niemi@ruokkikaanalkaiset.fi

Tack för att du vill
hjälpa Rysslands fattifa!

Det är skönt att kura ihop sig i en väns famn.

Mätta de Hungrande ger regelbundet mat till gatubarn
och gatans människor i centrala Moskva. Man för också
hjälp till ett barnhem i Moskva. Som samarbetspartner
fungerar en lokal Word of Life-församling. Ett team från
församlingen besöker barnhemmet varje vecka och för
mat, kläder och leksaker till barnen.
Port Payé
Finlande
115 285

Katso Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön
RUOKAA JA TOIVOA -ohjelmat TV7
kanavalla joka toinen torstai klo 18.45.

Tansania 2011

Rysslands
utslagna väntar
på din hjälp!

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.
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TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
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