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Ny kyrka i Date

För drygt 60 år sedan upptog missionär Anna-Lisa Thorsell
evangeliskt arbete i Date, en hamnstad med Hokkaidos
mildaste klimat i bördig jordbruksbygd. Flera missionärer
arbetade där bl.a. Gullbritt Hellberg och Inger och Anders
Strömblad.
1972 byggdes en kyrka. För fem år sedan inköptes en
centralt belägen tomt för en ny kyrka. Flera från EÖM:s
Anna-Lisa Thorsell
styrelse besökte Hokkaido för några år sedan och då hölls
en bönestund på kyrktomten.
Nu har kyrkan byggts. Pastor Tatau Miura skriver: Tack för era förböner! Nu är äntligen vår nya
kyrka byggd! Vi hade invigning den 16 november. Omkring 140 personer deltog. Vi kommer
aldrig att glömma er kärlek till oss och det heliga arbete som Svenska Missionen utfört i Japan.
Vi är tacksamma för era förböner.

Inga gudstjänster i kyrkorna i Kina och Mongoliet

Kristna i Mongoliet

Vår vän Liu Hong i Yuncheng i Kina
skriver

Från Mongoliet får vi följande rapport
från Saara och Oko i Erdenet:

Flera och striktare åtgärder för att
förhindra Coronaviruset har vidtagits
på många sätt i Kina.
Alla turistattraktioner är stängda. Alla
familjer håller sig hemma.
I Yuncheng har vår söndagsgudstjänst
och lördagens bibelstudium hållits
online på internet i hemmen.
Alla människor i kyrkorna i Yuncheng,
Ishi, Yongji, Sanmenxia och Pucheng,
har det bra, utan ett enda bekräftat
eller misstänkt fall.
Alla bussar i staden, bussar mellan
städer och taxitrafik har stannat.
Vinterlovet i skolan förlängs. Vid ingångarna till alla offentliga platser finns
en plats där man kan mäta sin
kroppstemperatur. Mycket få människor går på gatorna. Människor bär
ansiktsmasker när man handlar i
stormarknaden. Allt är i ordning.
Antalet bekräftade fall i Yuncheng är
nitton idag. Utanför Hubei-provinsen
har antalet bekräftade fall fortsatt att
minska tio dagar i rad. Alla åtgärder
visar sig vara effektiva. Men mänsklig
kunskap om coronaviruset är så
begränsad att ingen vet när det är
över. Så avbokning av vårt besök är
nödvändig för att undvika spridning av
coronaviruset till Sverige.

Coronaviruset har förändrat mycket i
Mongoliet. Priserna har gått upp och
det är svårt att få tag på munskydd och
mediciner. Viruset sprids runt om i
Mongoliet. Många sjukhus är överfyllda med patienter.
Alla skolor, förskolor och verksamhet
inom barnomsorgen har stoppats.
Gudstjänster i kyrkor och andra
offentliga sammankomster har också
förbjudits till den 2 mars 2020.
Vad kan vår kyrka göra i denna
situation? Hur ska våra medlemmar
kunna växa när vi inte har gudstjänster? Vi ser nu att vår organisation
av bibelstudiegrupper kom i rätt tid. Nu
kan gudstjänst firas i dessa hemgrupper och där kan man ta hand om
medlemmarna.
Vi erbjuder nu söndagsgudstjänster via
internet, och vi satsar på fler hembesök än tidigare.
Tack för era förböner för de kristna i
Mongoliet och för vår församling i
Erdenet. Vår församling har precis firat
att det är 27 år sedan den bildades.
Gud välsigne er alla!

Nödrop från Mongoliet
EÖM ﬁck just nu e. mejl från Oko, pastor och föreståndare i Jesu
Församling i Erdenet, ledare för församlingsnätverket Ökenkällan.
Under hotet från coronaviruset har myndigheterna i Mongoliet precis
beslutat förlänga förbudet för samlingar Fll den 31/3. De.a slår mot
församlingens ekonomi på e. ganska drasFskt sä.. Framför allt är det
det nyöppnade ungdomscentret (som vi ju var med och hjälpte dem
igång med) som inte får ha sina kurser, engelskalekFoner,
caféverkamhet, familjerådgivning, samlingar med föräldrar Fll barn med
suicid- och andra problem osv.
Under kanrantänFden, som inleddes 28/1, har församlingen burit
kostnaderna (hyra, löpande kostnader för lokalerna och lön m.m. ) och
det var en väldigt tuﬀ belastning. Särskilt med tanke på a. församlingen
får sina inkomster genom kollekter, och när gudstjänster förbjuds blir
insamlingarna svåra i e. kontantbaserat samhälle.
De vädjar om hjälp. De klarar inte kostnaderna utan inkomster i en
månad Fll. De undrar om vi kan hjälpa dem…
Om någon vill vara med och hjälpa församlingen i Erdenet så ge en gåva
Fll EÖM:s pg konto 5 02 15-3.

Vi vädjar om förbön för
alla som drabbats av Coronaviruset. Vi ber för kyrkorna i Kina och Mongoliet och för alla
människor i dessa länder.
KINA Under året verkar det som om situationen för de kristna i vissa områden i Kina har
blivit svårare än tidigare. Kors rivs ner på kyrkor och vi har svårt att nå våra vänner på
telefon och mail.
MONGOLIET Speciellt ber vi för satsningen på Ungdomscentret i Erdenet. Be att alla
ekonomiska behov ska fyllas.
JAPAN Vi ber för våra missionärer: Kerstin Dellming i Fuji, Yasuko och Daniel Dellming i
Kwansei Gakuin. Vi ber för familjen Nelson i det nyöppnade arbetet i Heda. Vi ber också
för församlingarna på Hokkaido, speciellt i Date.
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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
Elisabeth Hellström (missionssekr.), Mick Lidbeck (ordf.), Magnus A, Tord Ershammar, Håkan Leanderson, Magnus
Lidbeck, Inger Silfverdal, Annelie Sköld, Arne Wikström, Lena Åkerlund.

Datum för våren 2020:
Årshögtid i Enebykyrkan
9 - 10 maj
Samling i Betlehemskyrkan,
Stockholm 12 mars kl 13.30

Tack för förbön och gåvor!
Gåvor kan sättas in på
EÖM:s plusgirokonto
5 02 15-3

