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Församlingen i Ashdod växer!
Inna skriver:
”Jag har nyligen
flyttat till Israel och
får regelbundet RNmathjälp. Det bästa
som har hänt mig är
att jag fått tron och
har lärt känna Gud.”

På grund av kostnader skickar vi inte ett nyhetsbrev i juli.
Vore trevligt om du kunde minnas de hungrande
också under semestern.
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FÖRSAMLINGEN I ASHDOD VÄXER!

I

Israel stöder man per månad över 600 familjer med Ruokkikaa Nälkäisets medel. Man har i
över 7 års tid sammarbetat med Beit Hallel församlingen som ligger belägen i Ashdod. En av de
viktigaste arbetsformerna för Beit Hallel församlingen är humanitärt arbete. Basförnödenheter
för livet och mathjälp riktas speciellt till invandrande åldringar och ensamförsörjare. Beit Hallel
församlingen lever mitt ibland en väckelse och når människor speciellt genom hjälparbete.

SHALOM UNDERSTÖDARE
AV ORGANISATIONEN
RUOKKIKAA NÄLKÄISET
Hes 20: 34
”Med stark hand och lyftad arm och i mäktig
vrede skall jag föra er bort från de främmande
folken och samla ihop er från de länder dit ni
skingrats.”
Vi lever i verkligt spännande och intressanta
tider. Vi ser med egna ögon att Guds profetior förverkligas, för som bäst återvänder judar
från alla delar av värden till det förlovade landet
Israel.
Min önskan är att vi också i fortsättningen tillsammans kunde välsigna invandrare och önska

dem välkomna. Med hjälp av era gåvor delar vi
regelbundet ut mat och välkomstpaket till dem.
Vårt mål är att hjälpa nykomlingarna att
integrera sig i sitt nya hemland och samtidigt
uppmuntra dem att påbörja en ny spännande
era i sitt liv. Du står väl vid vår sida!
Familjens välkomstpaket innehåller förutom
mat ett värmeelement, sängkläder, kärl, tvättmedel och hygienprodukter. Saker som för oss
är vardag är för dessa människo lyx.
Vi uppmuntrar och står vid dessa invandrares
sida som strandat vid vår hjälp. Dessa människor
är nöjda med litet, tacksamma och ofta
förundrar de sig tårögda över kärleken som de,
judarna får av de kristna.
De flesta av de nya anländande har bara med
sig en ryggsäck med kläder. Många kommer
från krigsområden och från svåra nästan out-

härdliga förhållanden. Då de anländer till Israel
får de på riktigt uppleva påskens budskap. Gud
har hjälpt dem fria och gett dem ett nytt hemland och en ny framtid. Herren frigjorde en
gång sitt folk från Egypten och Han gör så fortfarande , också denna dag.
Vi är mycket tacksamma över varje
RN-understödjare. Tack för att du förstärker
våra armar i arbetet för evangeliet. Dina böner
och dina osjälviskt givna rikliga gåvor gör det
möjligt att expandera arbetet till olika delar av
Israel. Utan ditt stöd skulle det inte vara möjligt!
TACK FÖR ATT DU VILL VÄLSIGNA ISRAEL!

ISRAEL POCHTAR
PASTOR, BEIT HALLEL-FÖRSAMLING
ASHDOD, ISRAEL

Nu är det Israels tid! Skörden där har mognat
för att skördas. Mat är en liten nyckel men öppnar stora dörrar för att utlysa glädjebudskapet
för de fattiga! Kom med för att meja skörden
för Guds rike i Israel!

Ruokkikaa Nälkäiset vill tacka Pia Westergård
för ett långt och aktivt styrelsesamarbete.
Det har alltid varit hennes hjärtesak att hjälpa
de nödställda både nära och fjärran. Vi önskar
Pia Westergård välsignelse i hennes nya
uppgifter.
Pä vårens årsmöte valdes en ny styrelse.
Från vänster Tia Nuutinen, Raija Manninen,
Arto Mäkinen ordförande, Ismo Backman,
Ville Männistö och vice-medlem Esko Hakulinen.

Den nya datasäkerhetslagen trädde i kraft
25.5.2018. Dina kontaktuppgifter är i
säkerhet och skyddade och de delas inte ut
till utomstående. Registerutredningen på vår
hemsida (www.ruokkikaanalkaiset.fi) berättar
om vårt medlemsregisters innehåll och bruk.
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myöntää Poliisihallitus / Arpajaishallinto 27.12.2017. Keräysalueena koko Suomi lukuunottamatta
Ahvenanmaata. Voimassa 01.01.2018–31.12.2019. Varoilla autetaan hädänalaisia ihmisiä maailmanlaajuisesti: Afrikan, Aasian, Etelä– ja Keski–Amerikan ja Euroopan maissa, katastrofialueilla ympäri maailmaa
sekä Suomen vähäosaisten parissa.
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