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Mera hjälp till Israel

Publikation från Ukrainska ambassaden berättar om 95 000 ukrainska
flyktingar som anlänt till Israel.

serna från MdH möjliggör långsiktigt arbete. Denna kampanj
lyckades bra. Människorna fick,
förutom konkret hjälp, tröst mitt i
sin svåra livssituation. De förvånades över den uppmärksamhet och
det hjärtliga mottagandet de fick.
Många rördes till tårar då de fick
mat, Guds omsorg och beskedet
om att det finns människor långt
borta i Finland som vill hjälpa dem
i deras nöd.

Strömmen av flyktingar
till Israel fortsätter. Du
kan med hjälp av din
gåva välkomna dem till
sitt nya hemland!

Päivi Sarjasto
koordinator

Gerhard Kolflaath
ordförande

Gilla oss på Facebook och du stödet de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer

0600-11995 (20,28€) 0600-10985 (10,01€)

Konto nr FI33 8000 1002 0372 33

MdH rf har från början av år 2016
ökat mängden av den hjälp som
månatligen sänds till Israel. Detta
betyder i praktiken att 100 nya
familjer kan få del av den regelbundna matutdelningen. I detta
nu får sammanlagt 750 familjer
mat-hjälp. Dessutom har innehållet i matpaketen utökats. En
god nyhet är också att en ny
matutdelningscentral öppnats
i centrum av Ashdod. I februari
ordnade vår samarbetspartner
Beit-Hallel-församlingen en flera
veckor lång Hjälp-behövandekampanj.

Pastor Pochtar rapporterar:
Hjälp-behövande-kampanjens
höjdpunkt var invigningen av
hjälpcentralen. Från centralen
utdelas mat, kläder och andra
grundförnödenheter till immigranter, ensamförsörjande mödrar och till gamla som överlevt
koncentrationsläger. Vi ordnade
också en "välkomstkonsert" till
invandrarna. Därifrån fick sammanlagt över 300 familjer en stor
matlåda att ta med sig hem. Vi har
också haft förmånen att få besök
av en representant från Israels regering (Knesset) vid tillfällena som
ordnats för invandrarna. Han hälsade å Israels regerings vägnar alla välkomna till Israel och förmedlade uppmuntrande ord till dem.
Vår församling har sällan varit
så fylld av folk som under denna
kampanj, eftersom hjälpbehovet är enormt. Vi vet att i Ashdod
finns ännu många, många personer, som är i behov av omedelbar
hjälp. Vi tror och litar på att vi,
tack vare hjälpen via våra partnerorganisationer, i fortsättningen
skall kunna hjälpa ännu flera. De
regelbundna
pengaförsändel-
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Var fjärde israel lever under fattigdomsgränsen

Gilla oss på Facebook och du stöder de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Pekka Simojoki Mätta de
Hungrande-organisationens beskyddare
Simojokis hälsning till dig MdH-understödjare:
- Mätta de Hungrande gör ett fint och viktigt arbete. Jag vill stödja allt
sådant arbete, där vanliga kristna har vågat sätta sig i rörelse. Allt stort
börjar med det lilla.
Du är med i ett fint arbete! Sätt din egen matsäck i blöt och låt Herren
välsigna den! Brödet på ditt eget bord kommer aldrig att ta slut.
Pekka Simojoki
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