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Bed för folken i våra tre länder

KINA

JAPAN

Kristna i Kina sörjer Jan-Endy— en andlig far för många.

Jubileumsfest i kyrkan i Ohmi, Kyoto, i april

MONGOLIET

Våra medarbetare i Ulan Bator, Bayaraa (till vänster i gult) och Okhio (längst till höger) med en grupp glada ungdomar.

Jan-Endy Johannesson In Memoriam
år verksamhet i Kina och Mongoliet och Japan. 2001 kallades han att bli EÖM:s direktor, en tjänst som han innehade fram till
pensionen 2013. Jan-Endy behärskade det
kinesiska språket så väl att han ofta misstogs
för att vara infödd kines. Detta, hans personlighet och hans kännedom om den kinesiska
kulturen gjorde att han mycket lätt vann
förtroende bland de kyrkor och församlingar
i Kina där EÖM tidigare bedrivit verksamhet.
Han gav den gamla missionen en modern
profil och bidrog till ett viktigt förnyelsearbete i de snabbt växande kyrkorna. Han stödde
tillkomsten av nya kyrkor och bibelskolor, tog
initiativ till HIV-projekt, katastrofhjälp till
jordbävningsdrabbade, själavårdskurser och
arbete bland barn med funktionsnedsättning. Genom att scanna in och översätta
material om missionens och den kinesiska
Meddelandet om att Jan-Endy Johannesson
kyrkans tidiga historia, som ofta blivit
förolyckats under en skridskotur med vänförvrängd av myndigheterna, bidrog han till
nen Åke Stenlund den 8 februari spred sorg
att ge kyrkan dess rätta historia åter.
och förstämning bland missionsvänner långt
utöver vårt lands gränser. Jan-Endy var en av Jan Endys varma personlighet gjorde att han
vårt lands främsta kännare av den kinesiska vann allas förtroende och ofta fick bli själasörjare för pastorer och församlingsmedkyrkan.
Åren 1973-1984 var han pingströrelsens arbetare. Mängden av hälsningar från Kina,
missionär på Taiwan tillsammans med sin fru Mongoliet och Japan vittnar om vilken stor
Anne. Efter hemkomsten undervisade han i plats han vunnit i deras hjärtan. Bland EÖM:s
missionskunskap på Kaggeholms folkskola. missionsvänner i Sverige är sorgen och sakDär var han också under många år naden stor liksom tacksamheten över vad
föreståndare för ett informationscentrum han har fått betyda för Guds verk i den värmed inriktning mot dokumentation och ldsvida kyrkan. Våra tankar går särskilt till
forskning om mission. Hans stora Kina- hustrun Anne, dottern Annelie med familj,
.
intresse förde honom i kontakt med syskon och deras familjer.
Evangeliska Östasienmissionen, EÖM, en
ekumenisk missionsorganisation med en 130
Tord Ershammar

Till EÖM:s årshögtid 2014 var Liu Hong och Feng Yuan speciellt inbjudna. Under flera års tid har de varit engagerade i EÖM:s
historieprojekt genom att översätta Missionstidskriften Sinims Land samt många missionärsbrev till kinesiska. På så sätt har
kyrkan fått tillbaka sin historia, som förstördes under kulturrevolutionen. Här studerar de det första exemplaret av Sinims
Land från 1896 tillsammans med Jan-Endy Johannesson och missionens ordförande Mick Lidbeck. Foto Magnus Lidbeck.

Budet om Jan-Endy Johannessons död har sänt chockvågor ut över världen. Den 28 februari skriver Liu Hong att kyrkan i
Kina beslutat att bilda ett speciellt SMK predikoteam. SMK=Svenska Missionen i Kina:

Kära stora systrar och stora bröder i Sverige!
Tack för att ni sände griftetalet* som Arne Wikström ska hålla vid Jan-Endys begravning. I morse översatte jag denna uppmuntrande predikan och skickade den till Yungcheng, Yongji och Weinan. Kl 14.30 i dag kommer denna predikan att läsas upp
vid en missionsgudstjänst i vår kyrka. Jag tycker mycket om denna predikan. Varje rad är så uppmuntrande och orden är så
vackra. Denna predikan är en gåva och en spegel för varje medlem i det 7-manna SMK-predikoteam som nyligen skapats i vår
kyrka. I morgon kl 13.00 svensk tid vill vi be för Jan-Endy tillsammans med er som är samlade till hans begravningsgudstjänst.
Under många år har Jan-Endy varit en symbol för EÖM:s vänskap med Kina, och hans kinesiska vänner kommer alltid att
minnas hans leende ansikte och goda förebild. Jan-Endy älskade Kina och han kommer alltid att leva i våra hjärtan. Bästa
sättet att minnas broder Jan-Endy är att vi gör vårt bästa att sprida evangeliet genom att berätta missionens historia. Vi
påmindes starkt om bibelordet i Ester 4:14: ”Om du tiger stilla vid detta tillfälle, så skall nog hjälp och räddning beredas från
annat håll…” Vårt predikoteam har redan besökt flera platser för att berätta om missionärerna och deras liv.
Hälsa alla kära EÖM-vänner i Sverige, speciellt till Anne och Annelie och hennes familj.
Med kärlek från er lillebror

Liu Hong
*Vi skickar gärna det griftetal Arne Wikström höll vid Jan-Endys begravning. Beställ per brev eller mail.

Årshögtid
Evangeliska Östasienmissionen 2016
Enebykyrkan, Eneby torg, Danderyd
Lördag 21 maj
15.00 Offentligt årsmöte
Fruktstund
16.00 Japan i fokus: Arne Wikström m.fl.
17.00 Kina i fokus: Gunvor Ljunggren,
Roald Föreland, Evangelisk Orientmission
18.00 Servering
19.00 Missionsmöte
Mick och Magnus Lidbeck. Arne Wikström m.fl.

Arne Wikström slutar sin andra period som missionssekreterare i EÖM, men fortsätter i styrelsen.
”EÖM ligger mig mycket varmt om hjärtat.”

Söndag 22 maj
11.00 Gudstjänst. Arne Wikström predikar.
Christina Molin, Elisabeth Stenberg.
Elisabeth Hellström kommer att installeras som EÖM:s
nya missionssekreterare vid årshögtiden. Här talar hon i
Takaoka chapel i Fuji, Japan tolkad av Bo Dellming.

Elisabeth Hellström installeras som EÖM:s
missionssekreterare.
Sång: Lage Wedin
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Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897).
Samgåendet mellan dessa organisationer 1982 resulterade i EÖM. Genom sin långa historia har erfarenheter samlats vilka kommer väl till pass då nya och annorlunda möjligheter till tjänst under senare år öppnats framförallt i Kina och Mongoliet. EÖM vill i
partnerskap med svenska församlingar och organisationer samt tillsammans med kristna i Kina, Mongoliet och Japan göra evangeliet trovärdigt genom att exempelvis stödja sociala utvecklingsprojekt. EÖM arbetar för att motverka den isolering gentemot omvärlden som systerkyrkan i Kina samt kinesiska institutioner upplevt under senare årtionden.
Missionsledning och styrelse
Arne Wikström (missionssekr.), Mick Lidbeck (ordf.), Ida Andersson, Tord Ershammar, Elisabeth Hellström, Håkan Leanderson,
Magnus Lidbeck, Annelie Sköld, Lena Åkerlund.

