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I denne måned vil vi
bede for kvinder, som
har en tjeneste i det
kristne arbejde. I Bibelen
kan vi læse om mange
eksempler på kvinder, som gjorde tjeneste
sammen med Jesus (Lukas 8,1). Vi kender
også navnene på mange af dem, som tjente
sammen med apostlen Paulus: Lydia (Ap.
G. 16,14-15), Tabitha (Ap. G. 9,36-42) og
Føbe (Rom 16,1-2).
Min tjeneste blandt kvinder begyndte for
næsten 30 år siden, da jeg var på vej hjem
fra kirke. Tårerne trillede ned ad mine
kinder, mens jeg bønfaldt Gud om at få
lov til at arbejde blandt kvinder over hele
verden. Det er det største privilegium og
den største velsignelse at være en del af
”Kvinder med Håb”s vision og mission
om at tjene kvinder over hele verden på
tværs af generationer.
I dag har kvinder en afgørende rolle i
tjenesten over for andre kvinder. Kvinder
har brug for kvinder, og de kan relatere til
kvinder, når de hører andre fortælle om
deres liv og vanskeligheder. Bed fortsat om
styrke og visdom til mange af vore søstre,
som tjener Gud i vanskelige områder,
og som har brug for vores forbøn for at
kunne fortsætte arbejdet.
Fælles i glæden,

NOREA
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Peggy Banks
Global leder
Kvinder med Håb/Projekt Hannah

Besøg i Danmark
I september måned kommer “Kvinder med Håb”s globale leder, Peggy Banks,
på besøg i Danmark sammen med den europæiske koordinator, Eeva Vähäsarja.
22. september kl. 19.30:
Møde om ”Kvinder med Håb” i Nordvestkirken, København
23. september kl. 11.30:
Møde om ”Kvinder med Håb” i Hasle - for kvinder :-)
23. september kl. 14. 30
Indslag ved senior-møde i LM Aakirkeby
24. september kl. 10.30
Indslag ved gudstjeneste i ”Kirken på Klippen
24. september kl.16.00:
Indslag ved søndagsmøde i LM Nansensgade

Hjertelig velkommen!

Peggy Banks, USA (global leder), Anette S. Jensen (KmH-koordinator i Danmark) og Eeva
Vähasarja, Østrig (oprindelig fra Finland) (KmH-koordinator i Europa)
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1.
Bed for de mere end 400 medarbejdere og frivillige, der rækker ud
til kvinder gennem bøn og medieprogrammer i mere end 70 lande.
2.
Bed om visdom og styrke til
kvinder, der tjener ved at dække behovene i deres familier, blandt deres
kirkemedlemmer, i deres samfund og
på deres arbejde.
3.
Bed for kvinder, der tjener, og
som har brug for bibelsk oplæring,
hvad angår de personlige og familiemæssige problemer, som de dagligt
støder på. Bed om, at de må få mulighed for at lytte til TWR’s programmer
og modtage ledertræning, så de kan
forberedes til at tjene Gud og andre.
4.
Bed om, at kristne mødre må
være fyldt af kærlighed og opmuntring overfor deres børn, når de taler
til dem. Bed om at de også må være
forbillede for dem i, hvordan man ærer
Gud i alt, hvad man siger og gør, og
må opfordre dem til at leve helhjertet
for Gud. Bed om, at de må få visdom
og tålmodighed, når de står ansigt til
ansigt overfor udfordringer, og at de
må afspejle integritet og værdighed i
Kristus i deres svar og reaktioner.
5.
Bed for kristne kvinder, der
modigt tjener de forfulgte, torturerede, fængslede eller dem, der står i fare
for at blive dræbt i bl.a. Afghanistan,
Algeriet, Centralasien, Egypten, Eritrea, Etiopien, Indien, Iran, Kenya,
Nepal, Nordkorea, Pakistan, Somalia,
Tyrkiet og Vietnam. Bed om, at Gud
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vil styrke sine børn og bruge deres tro
og lidelse til at drage andre til sig.
6.
Bed for de tusinder af bedegruppe-ledere rundt omkring i verden og deres arbejde med at opmuntre titusindvis af forbedere, der står for
Guds trone på vegne af verdens kvinder. Bed om, at de trofast må ære Gud
i deres daglige aktiviteter og samtaler.
7.
Bed om visdom til dem, der
arbejder blandt unge kvinder på Filippinerne, i Singapore, Sydkorea og
andre lande, hvor moderne kultur har
en negativ indflydelse på deres valg af
tøj, underholdning og relationer.
8.
Bed for kvinder i ”Kvinder
med Håb”, der besøger, opmuntrer og
underviser fanger i Albanien, Angola, Brasilien, Cambodja, Indonesien,
Namibia, Nepal, Paraguay, Sydafrika,
Tanzania og Thailand.
9.
Bed om, at kvinder, der arbejder i fremmede lande må være kloge
og opmærksomme overfor den lokale
kultur, så de viser befolkningen respekt og forsøger at forstå dens udfordringer.
10.
Bed vores Skaber om at styrke kvinder, der tjener Kristus og kirken rundt omkring i verden. Mange af
disse kære tjenere lever under næsten
ubærlig hede eller kulde, har kun begrænset mad og rent vand og rejser i
usikre områder.
11.
Bed om, at kristne kvinder
i Kina, Indien, Korea og i andre lande må få tålmodighed i deres venten

på, at Gud viser dem modne kristne
mænd som mulige ægtefæller. Bed
om, at der må være mere menighedsarbejde, der er rettet mod mænd, så
de kommer ind i et sandt forhold til
Kristus og lærer at blive mere trofaste
i deres daglige gøremål.
12.
Bed for kristne kvinder på
Haiti, i Indien, på Elfenbenskysten, i
Mozambique og i Nepal, der rækker
ud til dem, som lever i en fastlåst fattigdom og i undertrykkende kulturer.
13.
Bed for kvinder i Østrig, Etiopien, Tyskland, Grækenland, Jordan,
Kenya, Sverige og Tyrkiet, der tjener
flygtninge ved at tilbyde dem venskab,
vise dem Guds kærlighed og uddele
MP3-afspillere med programmer, der
fortæller sandheden om Gud.
14.
Bed for kvinder, der er singler, og som har en tjeneste for Gud. De
har deres helt specielle udfordringer
og kan indimellem føle sig meget ensomme.
15.
Bed om mod, visdom og åndelig udrustning til de kristne kvinder,
der føler, at de ikke tilstrækkeligt kan
tjene Gud, fordi de har en begrænset
uddannelse og mangel på selvtillid. (1.
Kor. 1, 26-30)
16.
Bed om visdom til og beskyttelse af kvinder, der leder bedegrupperne og som producerer Kvinder
med Håb-programmer i Centralasien,
Mellemøsten, Nordafrika og Sydasien.
Gud rører hjerterne på mange, der er
blevet modløse pga. deres samfunds

religiøse overbevisninger og derfor
søger sandheden om Gud.
17.
Bed for kvinder i ”Kvinder
med Håb”, der arbejder i Albanien,
Bulgarien, Danmark, England, Finland, Frankrig, Holland, Kroatien,
Moldova, Nordirland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Spanien,
Schweiz og Ukraine.
18.
Bed om, at medarbejdere og
partnere i TWR på en effektiv måde
må kommunikere behovene for
”Kvinder med Håb” ud til troende, der
med glæde vil støtte det arbejde, som
Gud gør rundt omkring i verden, økonomisk.
19.
Bed om, at kristne kvinder
må opmuntre hinanden og styrke hinanden i Gud, når de føler sig trætte og
mismodige, når deres tjeneste bliver
forhindret af mange grunde, eller når
deres bønner tilsyneladende er ubesvarede. ”I alt er vi trængt, men ikke
stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke
fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke
i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke
til grunde.” (2. Kor. 4, 8-9)
20.
Bed for dem, der hjælper
kvinder med at studere Guds sandheder, mens de også undervises i færdigheder, der gør dem i stand til at
forsørge deres familie økonomisk på
Elfenbenskysten, i Paraguay, Tanzania
og i andre lande.
21.
Bed om sikkerhed og godt
helbred til kvinder, der rejser til isolerede kirker for at uddele ”Kvinder
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med Håb”s månedlige bedekalender
og for at opmuntre kvinder til at lytte
til kristne radioprogrammer, så de besøgte kan lære mere om Gud og Skriften.
22.
Bed for de kristne enker, der
tidligere arbejdede sammen med deres ægtefæller, og som stadig har et
ønske om at tjene, men som ikke længere har økonomi til at fortsætte arbejdet.
23.
Bed for kvinder, der tager sig
af forældreløse og som giver kærlighed, uddannelse og mad til unge piger, der er blevet tvunget ud af deres
hjem og solgt til et liv i slaveri, eller
som er blevet misbrugt af slægtninge.
24.
Bed om, at kirker må være ivrige efter at støtte kvinder, der er lys
for dem, der lever i mørke. ”I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg,
kan ikke skjules. Man tænder heller
ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle
i huset. Således skal jeres lys skinne for
mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. ” (Matt. 5, 14-16)
25.
Bed for ”Kvinder med
Håb”-teamet, der står for bedekalenden til de spansktalende forbedere, og
som producerer det spanske ”Kvinder
med Håb” - program til lyttere i mere
end 27 lande. Bed om visdom, når
de skal besvare de mange e-mails fra
kvinder, som har det svært.
26.
Bed for kvinder, der trofast
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tjener i Ghana, Lesotho, Malawi, Swaziland, Uganda, Zimbabwe og i andre
afrikanske lande, men som ofte mangler penge for at kunne fortsætte deres
arbejde.
27.
Bed om Guds beskyttelse af
og visdom til kristne kvinder, der modigt rejser til landsbyer i Cambodja,
Myanmar og Vietnam for at fortælle
folk om Kristi kærlighed og offer. De
er også mentorer for nye kristne og
opmuntrer troende til dagligt at vandre med Jesus Kristus.
28.
Bed for kvinder, der i USA
hjælper andre med at vokse i deres
kendskab til Herren, og som lader
Gud bruge dem til at bringe håb i Jesus til mennesker i hele verden.
29.
Bed for kvinder, der viser
Guds kærlighed til dem, der er påvirket af konflikterne i Burundi, Den
Centralafrikanske Republik, Liberia,
Mali, Rwanda, Somalia, Uganda og i
andre afrikanske lande.
30.
Bed om de nødvendige medarbejdere og frivillige til ”Kvinder med
Håb” teams rundt omkring i verden.
”Bed derfor høstens Herre om at sende
arbejdere ud til sin høst.” (Matt. 9,38)

Ekstra bedeemner:
5. -11. september rejser KmH-koordinator i Danmark, Anette S. Jensen, til
Færøerne for at udbrede kendskabet til ”Kvinder med Håb”.
Bed om muligheder for at fortælle om arbejdet og bed om styrke og visdom
til Anette under rejsen.
21. -25. september kommer KmHs globale leder, Peggy Banks, samt den
europæiske KmH-koordinator, Eeva Vähäsarja, til Danmark for at fortælle
om ”Kvinder med Håb”s arbejde rundt omkring i verden.
Bed om beskyttelse, kræfter og visdom til Peggy og Eeva, og bed om at Gud
må velsigne de forskellige møder (se side 3).

Bøn for kvinder i tjeneste
Bibelen, kirkehistorien og optegnelser
over tværkulturelt menighedsarbejde
har mange vidnesbyrd om kvinder,
der var aktive i Guds arbejde. Kvinder
begyndte at tjene opofrende og modigt
i kirken, gennem undervisning og
sygepleje, på børnehjem eller i andre
tjenester rundt om i verden. Kvinder
fortsætter med, i tillid til Guds kald, at
forlade familie og komfort for at tjene og
med den overbevisning, at Helligånden
er deres guide og beskytter.

bruge deres hænder, fødder, hjerter,
sind og ord for at bringe andre ind i
et tættere forhold til deres Skaber og
Frelser. Disse kvinder ofrer af deres tid,
energi, ejendele og viden, så andre kan
få forbedret deres liv og deres families
fremtid. Mange af de kvinder, der tjener
rundt omkring i verden, oplever trusler,
farer, sygdomme og latterliggørelse. Det
er ofte en af deres store udfordringer
at finde andre kristne, som med stor
entusiasme vil støtte dem og bede for
dem.

Mere end 400 kvinder tjener Gud
gennem ”Kvinder med Håb” enten som Kvinder tjener med glæde i deres egne
medarbejdere eller som frivillige. De samfund og i fjerntliggende lande.
tjener Gud tillidsfuldt ved at lade Ham 		Fortsættes på næste side...
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...fortsat fra forrige side

Nogle tjener i nogle af verdens mest svære
områder. Hvor som helst de tjener, har de
brug for andre, der følger dem.
Tak, om I vil være med til at bede for
kvinder i tjeneste.

Gaver

”Og vi har det håb til ham, at han også i
fremtiden vil fri os, når også I hjælper til
med forbøn for os, så at der lyder tak for os Nationale koordinatorer i Afrika (Foto: TWR)
fra mange læber for den nådegave, vi fik
gennem så mange.” (2. Kor. 1, 10-11)

Gaver til kvinder med håb/Projekt Hannah
kan indbetales på giro
+01< +5165989<
eller overføres til kontonummer:
1551 (reg. nr.) 516-5989 Mrk. gaven “KmH”

NOREA

