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Betania, Venezuela,  
gir barna mat og mye omsorg

Pinsemenigheten Betania i Venezuela startet opp et nytt arbeid for tre år 
siden i Maturin v/ evangelistene Veronica og Jonny. Der gis praktisk omsorg 
og evangeliet til ca. 150 barn, som kommer til samlinger og gudstjenester. 
Tidligere, før korona, fikk alle barna frokost før søndags gudstjenesten. 
Pandemien har gjort det vanskeligere for barna å få nok mat, fordi mange 
foreldre har mistet inntektene sine. Foreldre uten jobb har ikke muligheter 
til å gi barna sine tre måltider om dagen. Derfor hjelper vi nå disse barna 
med å få mat fire dager i uka (inkludert søndag). Vi synes det er fantastisk 
at disse barna kan få både evangeliet og mat. Menigheten har også delt 
ut skolemateriell (bøker, blyanter og skoleuniformer).

Venezuela er ett land med store oljeressurser. Men landet er preget 
av mye arbeidsledighet og korrupsjon. Familier mangler ofte penger 
til å kjøpe mat og andre nødvendige ting. Gjennom barna nås også 
foreldrene. Fra de startet opp for nesten 3 år siden med bare noen få som 
kom på møtene, har det idag vokst til godt over 250 og de må ha de fleste 
samlingene utendørs. De startet først i den gata som lokalet lå i, og nå er 
nesten alle i gata knyttet til menigheten. De har begynt med neste gate, og 
forventer ytterligere menighetsvekst, også for barnearbeidet.  

Fernando De Ornelas, pastor i Betania Stathelle

▲ Barna leker foran kirken, Iglesia Misionara Betania

 Takk for 
deilig mat jeg 
får av deg. 
Pinsemenigheten 
Betania i 
Venezuela. 

▲ To av jentene spiser middag i kirken.

▲ Skolebarn sammen med to voksne ledere.

Pastor Nikolay Naumov og menigheten har i lengre tid tenkt og bedt for 
en tjeneste med å gi barn og tenåringer middag etter skoletid i hjembyen 
Lichiansk, fordi de har sett et stort behov for dette. Siden høsten 2018 har 
menigheten servert skolelunsj i en landsby 2 – 3 mil derfra, et sted som var 
hardt rammet av krigen i øst. Pinsemisjonen Barnehjelp var delaktig der i 
ca. ett år. Nå er behovet for hjelp større i byen Lichiansk, og vi har lovet hjelp 
til den nystartede ordningen der. Antall barn som kommer til menigheten 
er gradvis økende, de får et deilig varmt og næringsrikt måltid etter 
skoledagens slutt – fem dager i uken! Medlemmer i menigheten kjøper 
inn mat, koker og serverer maten. Det er foreldreløse barn, barn fra store 
familier og barn fra vanskeligstilte familier som kommer, til litt forskjellige 
tider – ettersom når tid de slutter på skolen om dagen. Mange av barna 
har opplevd krig og utrygghet, da stedet ligger ganske nært okkupert 
område. Byen var selv inntatt og okkupert en tid for noen få år siden.  Etter 
måltidene har de fellesskap med hverandre og medarbeiderne fra kirken. 
Der lærer de samtidig forskjellige ting, bla. om kristen etikk. Barna trives 
godt og kommer igjen og igjen! 

Pastor Nikolay Naumov 

Lichiansk, Øst-Ukraina,  
gir barn middag etter skoletid



Leder: Rigmor M. Johnsen
Tlf. 900 80 407
E-post: barnehjelp@pinsebevegelsen.no
Konto: 3000.24.00800 eller via  
Vipps til 88531,  
betalingsmerknad: barnehjelp
Hovedkontor:
Pinsemisjonen, Boks 7007  
St. Olavs plass, 0130 Oslo. Tlf. 948 32 792  
www.pinsemisjonen.no

Vil du bli fast giver eller ønsker skattefradrag, 
ta kontakt med en av oss. Skattefradrag inntil 
kr. 50.000. – vennligst oppgi personnummer 
samt navn og adresse.

Pinsemisjonen Barnehjelp støtter tiltak 
innenfor mis jonsarbeidet i Pinsemisjonen, som 
hjelper barn i nød og vanskelige situasjoner. 
Fortrinnsvis i fattige land eller geografiske 
områder med utbredt fattigdom eller steder 
rammet av sosial urett og katastrofer.  
Det gis støtte til land i Afrika, Asia, Sør-Amerika 
og Europa/Eur-Asia. Inntektene kommer 
fra faste givere, fra menigheter, forskjellige 
sponsorer i og utenfor Pinsebevegelsen. 
Pinsemisjonen Barnehjelp er takknemlig for 
alle gaver! Vi trenger nye støttepartnere, så vi 
kan hjelpe flere barn!

Barn i Zululand, Sør-Afrika, får hjelp og omsorg!

God`s Will Ministry ble startet av Elin Nordby i 1996. Situasjonen er 
elendig for svært mange og som alltid går det verst utover barna. 
Evangeliet forkynnes på 13 skoler, en gang pr. mnd. For til sammen ca. 11 
000 elever og noen hundre lærere. Mer enn 125 barn får hjelp til mat og 
skolegang mm. Av disse bor 9 hos Elin og 3 hos Dumisile, vår nærmeste 
medarbeider. Mange barn plasserer vi i hjem hvor noen kan ta seg av 
dem, hos slektninger eller andre som har blitt kristen. Vi gir veiledning, 
oppfølging og gir økonomisk hjelp etter å ha undervist dem om å elske 
andre som seg selv. Et slags fosterhjem system. Mødre trenes til å ta seg 
av sine egne barn og vi hjelper svært mange til å få sin egen identitet, 
både mødre og barn. Barna som hjelpes inn på skole og settes i gang 
med Aidsmedisiner. Vi har starta 4 menigheter og bygd 4 kirker, nå brukes 
kirkene også til barnehage/omsorgssenter for de mest trengende og til 
leksehjelp. Barna mangler det meste, inkludert skole materiell. De statlige 
skolene er elendige, lærerne likeglade og disiplinen nedadgående. 
Menighetsmedlemmer trenes til diakonalt arbeid, barnehagearbeid og 
leksehjelp. Skolene er veldig glad for vår innsats, de ser framgang blant 
barna. På Ahrens besto absolutt alle barna som har deltatt i 
«homeworkclub» i fjor. I år blir det nok ikke så bra, da skoler og leksehjelp 
var stengt i 6 mnd. på grunn av korona.  

Misjonær Elin Nordby (Øyer pinsemenighet)

I denne utgaven av Gode Nyheter tar vi med stoff fra Venezuela, 
Ukraina og Sør-Afrika!   Behovet for hjelp har blitt større siste året, 
og det fortsetter trolig utover i 2021. Foreldre ser ut til å svikte barna 
sine, men det er ikke alltid det er deres skyld – for mange mister 
jobben sin og klarer derfor ikke å gi barna det de trenger mest. 
Kjærlighet er gratis og kan vises på mange måter, men mat, klær 
og skolegang koster penger – og dette har blitt verre å få til i en tid 
med korona. De fattige sliter enda mer nå. En annen forferdelig 
ting er at barnegraviditeter har økt markant i flere land i tider med 
Lock-Down i landene. Unge jenter ned i 12-14 års alderen har blitt 
gravide. Pinsemisjonen Barnehjelp ser dette via rapporter vi mottar 
og har som mål å gi enda flere trengende barn mye hjelp i slike 
og andre graverende situasjoner. Vi vil via lokale medarbeidere og 
misjonærer gi muligheter og håp for fremtiden!  Inntektene så ut til 
å svikte noe utover fjoråret – men så fikk vi mer gaveinntekter igjen 
på slutten av året. Dette gav oss mulighet for å tenke større igjen 
og øke innsatsen i 2021! Takk til alle dere givere! Dette er vi veldig 
takknemlig for. Håper dere er med Pinsemisjonen Barnehjelp videre!                                                                                                                                 
Så langt er det bevilget støtte til arbeide blant barn i 13 land, fordelt i 
Asia, Afrika, Sør-Amerika og Øst-Europa og noen flere land vil trolig få 
støtte i mars. Da kommer gjerne søknader om støtte til sommerleirer 
bl.a. Søknadsfrist er 1. mars. 

Til slutt vil jeg ønske dere en fin vintertid, med Guds fred og 
velsignelse!

For Pinsemisjonen Barnehjelp,  
Rigmor M. Johnsen          

Hilsen fra Pinsemisjonen 
Barnehjelp

▲ Fra fellessamling på en tidligere jenteleir.

▲ Glade og trygge skolebarn og førskolebarn  
i Sør-Afrika.


