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Hilsen fra Kongo.

Den nyvalgte regionlederen Roger Lushima, har
sendt en positiv rapport om menighetsarbeidet og
gatebarnsenteret CAMPS. De har nå 35
menigheter og ca. 6250 kristne. Arbeidet er
konsentrert til hovedstaden Kinshasa. Der er det
også behov for å minst doble antall menigheter.
I de 4 andre provinsene som hører til kirkeregion
Congo Ouest (Kinshasa), er det kun noen få utposter. Gatebarnsenteret CAMPS har 20 barn,
gutter og jenter. Regionlederen ivrer for at det
skal være gode ledere, som arbeider med disse
barna. Senteret har nå tre arbeidere. De prøver
å få gitt barna mat, skolegang og sosial og åndelig
veiledning.
(Bilde av barna på gatebarnsenteret).

Hilsen fra Jon Anders Bregård
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Hilsen fra India.
For første gang ble det arrangert en Feriebibelskole i lokalitetene til ”Siliguri Campus Crusade
for Christ retreat Center” i juni 2017.
Tema var ”1-9)” som står for Åndens frukt i meg,
et tema tatt fra Galaterbrevet 5:22-23. Totalt
var det 165 barn og unge fra Bal Vikas Kentra
(Barneutviklingssentrene) og 12 barn fra søndagskolene. Alle var aktivt med under hele denne
leiren som varte i fire dager. Denne feriebibelskolen ble organisert og planlagt av lærere som
har vært involvert i undervisning av barn i mange
år og derfor hadde med seg stor kompetanse som
ble synlig i deres tjeneste. Det ble gitt tid til
tilbedelse, lovprisning, undervisning, lek og
talentkonkurranser, veiledning og sjelesorg. På
den siste dagen presenterte hver klasse sitt program. Dette gjorde de med iver og begeistring.
En av lærerne kommenterte sin klasse og sa:
”Både guttene og jentene lærte seg selv koreografien i løpet av en dag og fremførte denne med
sikkerhet.” Dette viser samholdet og samspillet
mellom barna. I avslutningen av feriebibelskolen
viste barna frem sine gaver og sine diplom/
sertifikater som ble presentert ved den enkelte
av pastor Subhash Samuel, Rana Samuel og Binu
Pradhan.
På den siste dagen under tilbedelsen ble det gitt
anledning til overgivelse og mange av barna ble
oppløst i tårer og gav sine liv til Jesus, som løste
dem fra all slags traumer. Vi takker Gud for at
Han kom nær og viste seg selv i denne leiren for å
velsigne alle barna og deres omsorgspersoner,
forteller Subhash.
Bilde fra leiren.
Hilsen fra Raja Samuel
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PYM Barnehjelp støtter tiltak innenfor PYMs misjonsarbeid
som hjelper barn i nød og vanskelige situasjoner (åndelig,
sosialt og materielt). Fortrinnsvis i fattige land eller

2014 Blystadlia

geografiske områder med utbredt fattigdom eller steder
rammet av sosial urett og katastrofer. Inntektene kommer
fra faste givere, fra menigheter, forskjellige sponsorer i og
utenfor Pinsebevegelsen. Pym Barnehjelp er takknemlig for
dette! Vi trenger nye støttepartnere i 2016, så vi kan hjelpe
flere barn! Det kan f.eks også være skoleklasser, idrettslag, forskjellige sosiale vennegrupper og arbeidsplasser.

Sekretær: Torill F. Brox

Neste søknadsfrist er 1. november 2017.

Elgtråkket 3A

Tlf. 900 80 407

Tlf. 924 43 729
E-post: pymbarnehjelp@gmail.com
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Konto: 3000.24.00800
Eller via Vipps til 25098, betalingsmerknad: pymbarn
Hovedkontor:
PYM, Boks 6647 St. Olavs plass, 0129 Oslo
Vil du bli fast giver eller ønsker å gi en engangsgave,
ta kontakt med en av oss. Skattefradrag inntil
kr. 30.000.– vennligst oppgi personnummer samt navn
og adresse. Redaktør: Torill F. Brox

Elias fra Bolivia spiller trommer i skoletoget.
Hilsen fra Thailand
Hilsen fra Bolivia.
Takk for all støtte som vi har fått fra Pym
Barnehjelp, ekstra godt når vi kan få hjelpe
mennesker i nød. Vi støtter fortsatt Elias, som vi
har fortalt om tidligere. Han er blind og vi har nå
bekreftet at vi fortsatt skulle hjelpe han til å
kunne fullføre sin utdannelse. Han studerer nå til
lyd ingeniør. Han uttrykte stor takknemlighet for
denne hjelpen og sa: ”Nå fikk jeg nytt mot”.

Vi støtter ca 30 barn til lunsj for Shan barn. De
fleste har ikke mulighet til å gå på annen skole,
og vi har derfor startet et daghjem / skole for
disse barna, for å gi dem mulighet til å lære å
lese, skrive og regne. Siden maten de får hjemme
ofte har lite næring i seg, har vi sett at det
betyr veldig mye at de kan få lunsj på skolen, slik
at de i hvert fall kan få et næringsrikt måltid om
dagen. Daghjemmet har tidligere hatt åpent 4
dager, men nå har vi økt til 5 dager i uka.

Familiesituasjonen til Elias ble helt forandret i
løpet av noen dager. Faren som skulle mure opp et Foreldrene arbeider på rismarker eller appelsingårder og har veldig dårlig betalt. Derfor er
par rom som de skulle flytte til, fikk akutt
enhver form for hjelp som disse barna kan få, til
leukemi og døde. Vi fikk kontakt med mor til
stor betydning for fremtiden. Vi ser at
Elias, som bare gråt og takket for den
økonomiske støtten hun hadde mottatt, så de
kunne få et sted å bo.
Hilsen fra Ingrid Vatne, Bolivia

situasjonen har forbedret seg noe til de
familiene som har bodd i Thailand over en lengre
periode, de sender ofte barna til den offentlige
skolen. De fleste av de som kommer til oss, har
ofte nylig kommet over grensen fra Myanmar og
er ofte de fattigste av de fattigste.
Hilsen fra Mario og Mariann A. Lao

