
Eldoret 12/11 2020 

Kære venner i Livets Kilde. 

Først vil vi sige, at det er HELT VILDT RØRENDE, hvor-

dan I har stået sammen med os — også i år! Først 

med støtte til vore medarbejdere!!! Det kom som 

sendt fra Himmelen!!! 

Det går stadig ikke ”som det plejer”. Mange menig-

heder er også ramt økonomisk pga Corona. Men Gud 

har været med os. Og takket være nogen som jer og 

andre  —  og ikke mindst Guds hjælp  -  har vi klaret 

os igennem indtil nu. Og vi sætter vores lid til Guds 

trofasthed også fremover. 

Flere og flere bliver smittet herude, men sådan er det jo desværre også i Europa og andre steder. Vi tror langt 

flere i Kenya bliver smittede end dem der registreres som smittede herude. 

Tak også for jeres forbøn for os!!! Den har også uvurderlig betydning. 

Så vil vi også på vegne af kirken i Sambut sende jer vore varmeste tak for støtte til deres kirke. Tak for i alt 

33.000kr, som vi har modtaget i oktober måned. 

Som I kan se af billederne nedenfor er piller og tag blevet rejst. Og så er det planen, at Philip vil tale med Søren 

om det videre byggeri, og vi kan sende penge direkte ind på kirkens konto. 

Menigheden startede ifølge Philip Kurgat som en cellegrup-

pe, som senere udviklede sig til en menighed. 

De har hidtil samledes i kirken på billedet ovenfor. Den var 

for lille og af ringe standard, fortæller Philip. 

I sidste uge blev der arbejdet. Og hjælpere fra menigheden 

hang i  -  og endda med smil på: 

 

Ser hjælperne ikke bare søde 

ud? 



 

 

 

 

Og arbejdet går fremad.  

 

 

Hvad betyder det for menigheden at få en ny og større 

kirke? Det giver er masser af glæde! Og menigheden vil 

vokse! 

Hjælper menigheden de fattige, enkerne og forældrelø-

se? Ja  -  i menigheden bliver der lavet indsamlinger, så 

menigheden efter evne kan række ud til dem i nød. 

Tusind tak til jer i Livets Kilde, fordi I har været med til at give menigheden et redskab  =  en bedre kirke, så det 

bliver lettere at invitere venner og naboer med i kirke! At møde Jesus er livsforvandlende! Må Gud velsigne en-

hver af jer! 

Kærlig hilsen Birgitte og Søren 

Klar til at få tagpladerne på 


