Januar 2021
Kære ven
Hvordan har din start på året været? Vi tilbragte de første dage i Kigoma sammen med vores missionærkollega
Rasmus, som ankom herude i marts 2019. Det var opmuntrende at deltage i det internationale missionærfællesskab i
Kigoma, hvor vi kunne prise Gud på engelsk. Mens vi var på besøg, modtog Rasmus efter lang tids venten sin
arbejdstilladelse. Mads og jeg (Janice) venter stadig på at få vores! Tak om I vil bede om, at det må gå i orden, så vi
ikke skal ud i at betale for kortvarige forretningsvisa.
Volontører er ankommet!
Helt mirakuløst er seks volontører nu ankommet fra Danmark trods skiftende restriktioner og den medfølgende
usikkerhed om regler og anbefalinger, som pandemien fører med sig. Julie, Heidi, Jonas og Mads skal til Kipili efter to
ugers fælles opstart med swahiliundervisning i Sumbawanga, mens Liane og Kathrine bliver på Peter´s House,
børnehjemmet for forældreløse børn i Sumbawanga.
Mads kørte tilbage til Kipili for at opsætte et hegn rundt om deres volontørhus og etablere en bedre
internetforbindelse til dem, mens jeg blev i Sumbawanga for at introducere dem til livet i denne del af Tanzania. I
løbet af den første uge besøgte vi markedspladserne, Brødrekirkens kirkeledelse, det teologiske seminarium,
syskolen og desuden flere private hjem.
Alle volontører gav udtryk for, at de ønsker at komme tættere på Gud under deres volontørtid. De har nu været her
en god uges tid, men desværre er Jonas blevet ramt af amøbedysenteri (en parasit, som angriber tarmsystemet).
Sygdommen gør ham svimmel og meget træt. Vær med til at bede for ham.

Vi besøger Rasmus og spiser årets bedste pizza.

Volontørerne prøver tanzaniansk morgenmad – med spicy te,
chapati (fladbrød), maandazi (donuts), and vitumbua
(rispandekager).

Vi mødte de kvindelige studerende på Mlimani Theological
College, som drives af Brødrekirken. I midten ses skolens
forstander.

Mads arbejder med internetkabler.

Bed sammen med os!
• Tak Gud for muligheden for at slappe af i Kigoma inden vi kastede os tilbage i opgaverne.
• Bed om, at vi må få vores arbejdstilladelser før vores nuværende tilladelser udløber den 8. februar 2021. Vi har,
efter normal praksis, fået henstand i en måneds tid, da de egentlig udløb i begyndelsen af denne måned.
• Bed om, at Gud må helbrede Jonas.
• Bed om, at vi fortsat må kunne have ”stilletid” sammen med Gud midt i støjen i Kipili.
• Bed for vores forberedelser af seminarerne, for undervisningsmaterialet, gæsteværelserne og flere medarbejdere
som kan hjælpe til. Bed om overskud til alle de opgaver, der ligger foran os frem mod årets seminarer og bådture.
• Bed for Mads, at han må lykkes i at få internetudvidelsen til at fungere.
• Tak Gud for at det blev muligt for volontørerne at rejse til Tanzania. Bed om Guds hjælp til at lære swahili og prøve
nye ting, og bed om, at de under deres ophold må opleve at komme tættere på Gud.
• Bed for en problemfri byggeproces af muren rundt om børnehjemmet Peters hus i Sumbawanga. Bed om, at
jordtvister må blive løst fredeligt og retfærdigt.

Arbejderne, som skal bygge muren rundt om Peter´s
House, er begyndt at grave ud til fundamentet. Muren skal
beskytte børnene og afgrænse jordstykket.

Naboer til Peter´s House var ved at lave og sælge vitumbua
(rispandekager), da vi blev inviteret indenfor.

At skrive i gæstebøger er en væsentlig del af det at være
gæst i Tanzania.

Heidi og Julie nyder solen på Peter´s House.

Tak for din forbøn.
Mange hilsner
Mads & Janice

