
 
 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 3. september 2020 fra Father’s Home i Ghana. 

 

Kære venner af Father´s Home i Ghana! 
Rosemond skriver, at alt går godt på Father´s Home, og at alle, 
både børn og voksne, har det godt på trods af corona-
situationen. De er meget opmærksomme på smitterisikoen og 
gør, hvad de kan, for at undgå at blive smittet. 
Derudover deler hun følgende gode nyheder: 
Juliana, som har studeret ”Banking and Finance”, kom herefter 
i National Service i et forsikringsselskab. Den gode nyhed er, at 
hun nu er blevet fastansat i samme selskab.  
Ernestina er ved at starte sin egen virksomhed, hvor hun vil 
sælge forskellige varer, indtil hun får en ansættelse. 
Vi takker Gud for de muligheder, disse kvinder har fået. 
 
De, som blev færdige på universitetet i sommer, skal påbegynde deres National Service i oktober i 
stedet for september (som de plejer) pga. Covid-19. Regeringen har meldt ud, at de skal bruge 
hele september på at blive registreret, så mange ikke møder op på kontorerne på samme tid. 
Babyerne i Anto trives og vokser – af Guds nåde. 
 
Bedeemner: 

1. Tak Gud for alle børnenes, forældrenes og deres familiers, ledernes og Francis´ liv – og 
hans børn i Schweiz. 

2. Tak Gud for de unge – både for dem, som er bosiddende på Father´s Home, og dem som 
Father´s Home støtter i at få en uddannelse. 

3. Tak Gud, fordi han beskytter vore danske venner og deres familier mod virussen. 
4. Bed for Guds beskyttelse af og nåde over alle medlemmer, venner og familie til Father´s 

Home igennem denne svære periode, 
5. Bed for de, som har færdiggjort deres universitetsuddannelse og skal begynde deres 

National Service, at Gud vil beskytte dem. 
6. Bed om at Kizito, som er i National Service nu, må få job-muligheder, når han er færdig 

hermed. 
7. Bed for Diana og Jennifer, at det må gå dem godt i deres respektive jobs. (Læs mere om 

Diana og Jennifer i den næste nyhedsmail fra John Nielsen.) 

Tak, kære venner, fordi I står sammen med os i bøn for Father´s Home! 
Tina / Ghana-udvalget 
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