Du kan också stödja vårt arbete genom att ringa nummer

0600-11995 (20,28€) • 0600-10985 (10,01€)
FI33 8000 1002 0372 33

Kolehti / Jäsenmaksutili: FI08 8146 9710 1556 71

Gilla oss på Facebook och du stöder de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset
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Kom till Aten och hjälp oss!

Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 • 33500 Tampere

Kom till Aten och hjälp oss!

R

opet på hjälp kommer från pastorsparet Mi Young Kim ja Yong Tai
Yang, som arbetar oavbrutet och med en brinnande överlåtelse
till Guds kallelse att hjälpa flyktingar från Afganistan, Iran och
andra länder, människor som i många fall flyr för att rädda sina och sina
familjers liv till Europa med Aten som första anhalt. Arbetet har pågått
vecka efter vecka i ett antal år. Strategin är att:
1.
2.
3.

servera varm mat till ca 500 flyktingar varje vecka
ge flyktingarna de goda nyheterna om Jesus Kristus
undervisa flyktingarna i engelska och andra språk så att de kan
klara sig vidare i Europa

”Utan den ekonomiska hjälp vi får varje månad från Ruokkikaa Nälkäiset
ry i Finland skulle vi inte klara detta” säger Yongtai Yang till Pia och
Håkan Westergård som besökte deras hjälparbete Samaria i samband
med inspelandet av tv-program i Aten i början av mars i år. ”Vi är djupt
tacksamma säger pastorsparet!”
Arbetet är välsignat, människor har omvänt sig till en personlig kristen tro. Över 200 personer har blivit döpta. Man delar frimodigt med
sig av sin kristna tro till dem som kommer och äter och dessutom håller
Samaria-församlingen gudstjänster som är öppna för alla varje söndag.
Arbetsbördan är stor och vilar på axlarna av pastorsparet och ett
antal frivilligarbetare. Bland annat kommer det emellanåt in team från
Tyskland som hjälper till. Pastorsfruns rygg värker, men när hon ser
människorna som får hjälp så känner hon ändå stor tacksamhet.
”Men vi behöver hjälp!” Vi tar gärna emot ”gråhåriga”, dvs pensionärer
som har tid, kraft och ekonomi så att de kan komma och hjälpa till under
en längre eller kortare period så som det passa dem. Hjälp behövs i
köket, hjälp behövs med språkundervisningen och hjälp behövs i bön och
i förbön.
Kära läsare av RN:s nyhetsbrev, vi rekommenderar dig på det
varmaste att gensvara på det här ”hjälpropet”. Kontakta Ruokkikaa Nälkäiset så får du råd och hjälp till att kontakta Samaria. Du kommer att
själv bli välsignad både av det du gör för Herren och andra människor
men också av att tillbringa en tid i ett i allmänhet varmare land som inte
ligger längre bort än att valutan heter ”euro”. Herren välsigne dig! Tack
för din hjälp! Låt oss fortsätta att mätta hungriga!
Pia ja Håkan Westergård

Pia och Håkan spelade in två tv-program också på Samaria i Aten. Programmen ingår i serien Ajankohtaista Taivaasta och sänds på TV7 sö 3.9.
kl 21.15 (del 1) och 17.9. kl 21.15 (del 2). Om du inte har kabel tv så
kan du ändå se programmen i realtid över internet, www.tv7.fi.

RN-styrelsemedlem Pia Westergård träffade många barnfamiljer i Samaria- centret.

Missionärspar Mi Young Kim och Yong Tai Yang.

Flyktingar får warm mat i Samaria fyra
gånger per vecka.
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