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e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 18. november 2021 18:20
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Rumænien.

Kære venner  
Dorthe og Cornel Pascu, i Rumænien, har sendt dette inspirerende og opmuntrende orienterings- og 
bedebrev fra deres store arbejde.   
Guds fred   
Ingolf Bjørsted  
-------------------------------  
Missionsforbundets Internationale Mission.  
Orienterings- og bedebrev d. 18. november 2021 fra Rumænien.  
 

Kære venner i Jesus Kristus 
 
Det er med stor glæde vi sender jer dennne hilsen med lidt nyt fra Rumænien. Håber I har det 
godt allesammen, vi sætter stor pris på jeres forbøn og støtte. Det betyder så meget, at vi ikke 
står alene i vores tjeneste. Gud er så god med os på trods af de mange udfordringer vi oplever 
og Han velsigner det gode arbejde, der er startet her.  
 
Besøg fra Renovatio og Danmark 
Midt i oktober havde vi et stort arrangement med Florin Ianovici fra Renovatio menigheden i 
Bukarest. Han kom sammen med nogle fra menigheden, blandt andet en kendt sanger. Der var 
rigtig mange tilstede, især nye mennesker, og vi priser Gud for, at vi har et stort lokale, som 
kan rumme så mange. Gud har kaldet os til at være en velsignelse ikke kun for byen Onesti, 
men for hele vores område. Helligånden har rørt ved mange hjerter. Vi er meget taknemlige 
for det gode sammarbejde vi har med alle menigheder i byen.  
 
Video fra gudstjenste med Florin Ianovici her:  
https://www.youtube.com/watch?v=eiw_e_zeUu0 
https://www.youtube.com/watch?v=YqukM1nRogg 
https://www.youtube.com/watch?v=Z6qYXSycXFo 
 
Sidst i oktober fik vi besøg af Kim Nissen sammen med en ældre ven Mogens Larsen. I 
forbindelse med deres besøg organiserede vi flere evangeliske møder i Poduri og Marcesti. 
Morgens forkyndte Guds Ord og mange blev velsignet. Vi havde også organiseret et møde i 
Onesti, hvor vores venner fik mulighed for at opleve fællesskabet med menigheden og se 
bygningen, hvor vi samles. De synes at det er et godt strategisk sted for vores menighed. Se 
video fra Poduri: https://www.youtube.com/watch?v=wdssThx7DIg 
 
Skolebørn 
De sidste uger har vi været i kontakt med næste alle skolebørnene (DDMs projekt) som har 
været i Onesti for at få hjælp. Alle er meget taknemlige for hjælpen. Vi kan meget tydeligt se 
en stor positiv udvikling i mange af familierne. Hjælpen fra Danmark gør det lettere for dem 



2

at komme i skole. Vi har et godt samarbejde med børnene og deres familier, og vi søger for, 
at de går trofast i skole. Uden uddannelse er der ikke så megen fremtid. Vi er rigtig glade for 
at vi kan hjælpe dem. Det er også en rigtig god måde at vise dem Guds kærlighed. Tak til alle 
i Danmark som gør en stor indsat så projektet kan lykkes.  
 
Begravelser 
De sidste uger har jeg (Cornel) prædiket til flere begravelser. Først var det Lucian fra 
menigheden i Albele, som døde af kræft, bagefter en ældre mand fra Livezi og i går har vi 
begravet min onkel Nelu fra Onesti. Mange mennesker har hørt Evangeliet forkyndt ved 
begravelserne. Vi er glade for, at alle tre var troende. Men alligevel er det trist og svært at sige 
farvel.  
 
Her kan I se en video fra begravelserne i Albele, Livezi og Onesti: 
https://www.youtube.com/watch?v=ESSXdFLj7e0  
https://www.youtube.com/watch?v=gTZX4A8EKho 
https://www.youtube.com/watch?v=EBWRWKdqAFg 
 
Familien 
Vores familie har det godt. Vi er friske og raske. Børnene klarer sig godt i skolen. Vi priser 
Gud for hans velsignelse over vores liv og tjeneste. Bed for os som familie, menigheden i 
Onesti, Poduri og alle som hører Ordet i landsbyerne. Bed for Nelus familie, som har det rigtig 
svært lige nu.  
Vi ønsker jer alle alt godt og Guds rige velsignelse! 
 
De bedste hilsner 
 
Dorthe og Cornel 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se Missionsforbundets missionsfelter og missionærer i Grønland, Thailand, Ghana og Rumænien på: 
https://www.missionsforbundet.dk/internationalt  
Missionsforbundets hjemmeside: http://www.missionsforbundet.dk  
Missionsforbundets bankforb.: Reg.nr. 2374 konto nr. 0370110700 - MobilePay 67125 
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