Adventshilsen
fra Pinsemisjonen
Vi har kommet til adventstiden – ventetiden som er
fylt opp med så mye glede, forventninger, spenning
og kos for mange. Noen vil nok også kjenne på savn,
ensomhet og uro. Vårt ønske er at det blir en god
ventetid og julehøytid også for dem som
gruer seg til jul.
Noen mennesker verken feirer
eller kjenner til julens budskap,
og det er dette som driver
Pinsemisjonen til å fortsette
arbeidet med å nå dem som
enda ikke tror.
Advent er også en tid for
ettertanke. Vi som er vokst
opp i Norge har mye å være
takknemlig for. Demokratiet
– ytringsfriheten – trosfriheten –
tryggheten.
Vi har lyst til å løfte fram et land som for
øyeblikket er preget av kaos – kontroll – utrygghet
og fattigdom. Et herjet land i krig og uro. Hver dag er
det mellom ti og 100 luftangrep, og noen dager opptil
300 angrep i Jemen. Disse rammer skoler, sykehus og
sivilbefolkning. 80% av de 29 millioner menneskene

som bor i Jemen, trenger øyeblikkelig humanitær hjelp
da Jemen nå opplever verdens største hungersnød
på 100 år. I mangel på annen mat plukker mennesker
i Jemen blader fra trærne og koker grøt av det.
13 millioner mennesker sulter. 1,8 millioner
barn er underernært og 8 millioner
mennesker er nær hungersnød.
Jemen ligger dessuten på 9. plass
på Åpne Dørers liste over land
med mest forfølgelse av kristne.
Vi vil nå gi deg mulighet til å
strekke ut en hånd og gi en
ekstra julegave til noen som
trenger det. For 350 kr gir du
en familie på 5-8 personer
en mateske som hjelper dem å
overleve en måned til.
Du kan gi din gave på kontonr:
3000.16.85372 eller på VIPPS til nr
25098. Husk å merke alle innbetalinger med
«Jemen».
Vi kan også anbefale våre meningsfulle gaver som du
får kjøpt på pinsemisjonen.no/butikk.
Vi ønsker deg en riktig god julefeiring!

Du mottar dette brevet fordi du er tett tilknyttet Pinsemisjonens nettverk, abonnerer på våre nyhetsbrev eller er en
av våre givere. Dersom du ikke ønsker å motta nyhetsbrevet eller ønsker innsyn, retting, sletting eller flytting av dine
personopplysninger som er lagret hos oss, vennligst ta kontakt med post@pinsemisjonen.no eller +47 45 45 54.

