Vil du skrive
historie
i Guds Rige?
Verdens største missions-satsning
finder her i 2020, hvor et helt
kontinent – Afrika – forsøges
at blive nået med evangeliet
på én gang.

Verdens største missions-satsning
finder sted her i 2020, hvor et
helt kontinent – Afrika – forsøges at
blive nået med evangeliet på én gang
Dette projekt hedder 1 God - 1 Day - 1 Africa (én Gud - én dag - et Afrika).
Nogle af verdens største evangelisations-organisationer står bag.
Gospel Outreach er inviteret til at være med og tage ansvar for nationen Benin.

I Pinse-weekenden 2020 vil der i hver nation i Afrika blive:
• Afholdt en stor 4-dages kampagne
• Sendt direkte fra den enkelte kampagne via TV, radio,
og livestream til hele den pågældende nation
• Blive evangeliseret dør til dør i landsbyer af tusindvis
af lokale evangelister
• Afsluttet med 15 minutters satellit-sending på
storskærm med vidnesbyrd og bøn for Afrika

Anbefalinger
Heidi Baker:

”Dette projekt
vil bringe en
gennemgribende
forandring og et
gennembrud til
hele Afrika”

Daniel
Kolenda:

”Jeg vil opmuntre
dig til at blive
engageret i dette
projekt, som vil
ændre historiens
gang. Vi skal
”oversvømme” et helt kontinent med
evangeliet om Jesus Kristus”

”Jeg er både ydmyg og beæret over at blive
bedt om at være en del af dette historiske
og kolossale projekt.
Som organisation har vi taget ansvar for Benin i Vestafrika. Benin
er fødested for den sorteste form for magi – voodoo – og der er
mange udfordringer i nationen. Men mørke kan aldrig få magt
over evangeliets lys. Vi har allerede arbejdet i flere år i Benin og
ser en nation i forvandling. Hver kampagne vi har holdt, har bragt
gennembrud, åndelig forandring og startet i gennemsnit 11 nye
menigheder.
Dette projekt vil blive endnu en booster til at nå nationen med
evangeliet. Vi forventer, at over 100.000 mennesker hører
frelses-budskabet på den kampagne, og at minimum 800 kirkeledere
deltager på seminar.
Vi er villige til at påtage os opgaven, men vi behøver din hjælp.
Vi behøver din forbøn, og vi behøver din økonomiske støtte”.

Per Hyldgaard
Evangelist & grundlægger af Gospel Outreach

Der er brug for dig!

• Forbøn - bed for os, bed for Benin,
bed for kampagnen 28.-31. maj 2020
• Stå sammen med os

5 kr.

kan nå én person
med evangeliet

Vores mål er at nå 100.000
mennesker
Gospel Outreach
Søparken 38

DK-9830 Taars
• MobilePay: 53914
• Spar NordBank:
Reg. nr. 9046

Konto: 457-34-58449

