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e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 2. juli 2020 15:49
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Fredens Stemme

Kære venner 
Jariya har sendt et godt orienterings- og bedebrev fra Fredens Stemmes omfattende missionsarbejde. 
Guds fred  
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 2. juli 2020 fra Fredens Stemme, Thailand. 
 
Kære venner 
Hilsner fra Voice of Peace!  
 
Jeg håber, at I alle klarer jer godt, selv om vi er i COVID-19-situationen.   VOP personale og jeg, har jer altid 
i vores bønner. Situationen i Thailand generelt er god, fordi der i øjeblikket ikke er et antal berørte 
personer fra COVID. Men vi søger stadig at være i godt beskyttet, såsom at bære masker hver  gang, når vi 
går ud, og arbejder sammen. VOP personalet og jeg, vil gerne takke thailandsudvalget, der hjalp os ved at 
rejse midler til VOP personalets velfærd under COVID-19 krisen, så vi kan støtte vores familier, der er i 
problemer og har mistet deres job. Jeg vil også takke ERP Fond for  den trofaste  support til VOP missioner 
og projekter i år. Tak alle brødre og søstre, der har støttet VOP i bøn og økonomisk. Må Fredens Herre altid 
være sammen med jer alle. 
   
Venligst bed for følgende emner: 

1. Bed om Gudsvejledning: VOP havde et særligt 
bestyrelsesmøde i juni 2020 for COVID-19 
situation. I dette møde deltog kun de 
medlemmer, der var i Thailand. Mødet var 
velsignet og nyttigt og hjalp direktøren, Jariya, 
med at reorganisere VOP og personalets 
organisation. Bestyrelsen var enig i, at VOP 
skulle kontrollere udgiftsbudgettet og ikke ansætte flere fuldtidsansatte i denne COVID-situation. I stedet 
bør VOP ansætte deltidsansatte. Venligst bed om Guds vejledning til at drive VOP  effektivt med det lille 
antal fuldtidsansatte. 

2. Bed for rekrutteringen af deltidsansatte & et år kontraktansatte: Der er en masse arbejdsløse i øjeblikket 
der kan ansøge om et job på VOP. VOP har brug for dem,  der har hjerte for at tjene Guds medietjeneste. Vi 
har brug for et par medarbejdere til at udvikle sociale medier som FB, LINE. Venligst bed om, at Gud vil 
sende de rigtige til os, så de ikke kun vil være deltidsansatte, men vil fortsætte med at tjene VOP som 
fuldtidsansatte, når den tid kommer.  
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3. Bed for VOP unge ledere,  Niran  ( M) og  Pawitchaya ( Kae)" : Begge  har tjent  VOP trofast med 
engagement. Rachid , en tekniker på lydstudiet vil blive pensioneret i slutningen af juli 2020, og jeg 
opfordrede de 2 unge medarbejdere til at være ledere. M vil være ansvarlig for medieproduktion, og Kae vil 
være ansvarlig for missionsstøtte, herunder administration. Venligst bede, at Gud vil give dem visdom som 
ledere til at håndtere arbejdet i VOP effektivt, og bed for deres engagement i VOP.   

 
           
Niran (M)  Pawitchaya  (Kae) 

4. Bed for fængselsmissionen: På grund af COVID-19-situationen har fængselsmissionen været stoppet 
midlertidigt siden april  2020 på grund af regeringens beskyttelse,  og  Somwang kan ikke komme 
derind.   VOP  har sendt en masse materiale til Somwang Kongkaew, så han kan bruge det til at fortælle 
Jesus’ historie til andre mennesker (ikke fanger). Gudskelov, at der er mange mennesker der kontakter  VOP 
om at studere Bibelen pr. korrespondance via distribueret  materiale.   Somwang  har fået tilladelse til at 
komme ind i fængslerne  for at undervise  fangerne i  Udon  Thani og  Nhong  Kai fængsler igen i august 
2020.  Venligst bed for fangerne, som vi ved, er bange for COVID-19. Bed til, at Gud vil være med dem, 
beskytte dem  og ændre frygt og håbløshed til frygtløshed og håb. 

Vidnesbyrd 
1. Fru Chongkol Painaikijpaathan fra Pitsanuloke: Tak Gud for at give mig en chance for at kende ham. Jeg 

vidste aldrig tidligere, hvem Gud er, før jeg modtog ham som frelser gennem en af mine venner. Mit liv er 
blevet bedre. Før kunne jeg ikke komme i kontakt med min familie, og så bad jeg om Guds hjælp. Nu kan jeg 
kontakte dem. Tak Gud.  

2. Hr.  Santi Pichai fra ChiangMai: Jeg var en dårlig og grim person. Det er derfor, jeg nu er i fængsel. 
Gudskelov fik jeg en chance for at komme til at kende Gud i fængslet. Mine forældre og slægtninge er døde. 
Jeg har ingen. Jeg er alene, og ingen besøger mig. Jeg er meget træt, men takker Herren, at jeg fik mange 
venner her. De opmuntrer mig, og jeg er stærk nu.                                                      

3. Hr. Kittikun Pisusirikul fra Nonthaburi: Jeg 
plejede at være populær hos de unge. Jeg elsker virkelig 
Gud, men jeg mislykkedes på grund af mine dårlige 
handlinger. Jeg gjorde noget forkert ved at sælge stoffer. 
Jeg glemte Gud og fik straf. Tak VOP team for at sende mig 
Bibel lektioner . Det opmuntrer mig meget, og jeg vender 
tilbage til Gud igen. Jeg har det godt 

nu.                                                                                                                                                                                   
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