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Kære venner 
Hermed et indtrængende orienterings- og bedebrev fra Fathers Home udarbejdet af Tina Moelmer Jensen. 
Guds fred 
Ingolf Bjørsted  
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 9. juli 2020 fra Father’s Home i Ghana. 

 

Kære venner af Father´s Home i Ghana! 
I Ghana er Covid-situationen pt. sådan, at der er konstateret 20.085 smittede tilfælde og 122 dødsfald, 
hvilket er flot for et u-land med 28 mio. indbyggere. I den vestlige region, hvor Father´s Home er 
beliggende, er der konstateret 1729 smittede tilfælde, men børnehjemmet er IKKE ramt! 
Rosemond skriver: 
Alle på Father´s Home har det godt i denne Covid-19 situation. Vi gør vores bedste for at holde alle børn og 
forældre i sikkerhed. 
Helena Koomson, George, Gloria og Solomon har klaret deres sidste eksaminer og er hermed færdige på 
universitetet. 
Jacob, Elisabeth, Isaac Boateng, Isaac Mireku, Elliot, Shadrach og Irene er tilbage på skolebænken for at 
færdiggøre deres eksaminer og forskningsarbejde. 
Årets sommerlejr for de unge og deres venner er blevet udsat pga. pandemien. 
 

Tak Gud for børnenes, forældrenes, ledernes og Francis´ liv. 
Tak Gud for de unge; både dem, som bor hos os, og dem, der er bosat andre steder. 
Tak Gud for beskyttelse af vores venner mod virussen. 
 

Bed om Guds beskyttelse og nåde over alle børn, voksne, venner og familie af Father´s Home i denne 
særlige periode. 
Bed Gud beskytte de, som er færdige på universitetet og skal i gang med deres ”National Service”. 
Bed om muligheder for arbejde til Kizito, Samuel Afeku, Juliana og Ernestina, som vil færdiggøre deres 
”National Service” i slutningen af august. 
Bed om nåde og styrke til forældrene i Anto. 
 

Tak, kære venner, fordi I bærer med på denne vigtige tjeneste! 
Tina / Ghana-udvalget 
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Vi forventer, at lille Adwoa, 11 mdr., kommer til at gå ved hjælp af dette specialfremstillede fodtøj. 

-------------------------------------------------------------- 
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 


