GJØR TRO TIL HANDLING
- STØTT ARBEIDET I MIDTØSTEN

vår menighet har Misjonsavtale i

midtøsten

AvtaleGiro
Kontonr: 8220 02 85057

Jeg vil bli fast giver til
misjonsavtale i Midtøsten via AvtaleGiro

menighets

Jeg ønsker å gi kroner (per måned)
300,500,1000,Annet beløp
Belast mitt kontonr:

navn:

sa

Adresse:
postnr:

poststed:

Bekjemper vi
urettferdighet

e-post:
sted/dato:

MOBIL:

underskrift:
Personnummer: (Fylles ut hvis du ønsker skattefradrag)
Kid. nummer:

m men

(Fylles ut av NMS)

kupongen sendes: nms, postboks 226 sentrum, 4001 Stavanger
Vil du gi en enkeltgave, bruk konto 8220 02 85057 merk MIDTØSTEN

Utrydder vi
fattigdom
Deler vi troen
på Jesus

DETTE ER DERE MED PÅ I MIDTØSTEN

Å gjøre Guds kjærlighet synlig på TV

Oppfølging fra NMS

Bilbatteriet til beduinen Habib står i teltet, og der blir det stående. Det holder nemlig liv i et
tv-apparat som tar inn signal fra den kristne kanalen SAT-7, og det har forandret livet til
Habib. Han har møtt Jesus gjennom programmene, har fått en bibel fra SAT-7 og har lært
å be. Nå samles flere familier i teltet til Habib. Hjemmet hans er blitt kirke.

E-post tre ganger i året. Film/powerpoint en til to ganger i året. Egen side for
menigheten på nms.no. Eventuelle besøk ved henvendelse.

Kontaktinformasjon
Tlf: 51 51 61 00. E-post: info@nms.no.

Med fem kanaler på tre språk er SAT-7 til stede i mylderet av kanaltilbud i
Midtøsten. Via drama, aktualitetsprogram, sang og musikk, live show med
innringingsmulighet, undervisning og forkynnelse er SAT-7 en kristen stemme.
En vet med sikkerhet at 25 millioner ser på programmene, og responsen via
telefon og sosiale medier kommer fra hele regionen.

Å gjøre Bibelen tilgjengelig for små og store

Bibelselskapet i Egypt har 17 bokhandler spredd ut over landet. I tillegg til de
som arbeider i butikkene, er det en stor stab som tar seg av salg og levering
direkte til menigheter, skoler og privatpersoner. NMS støtter butikken i
Gomhoriyya slik at varene kan selges til en overkommelig pris. Det er nemlig
forbudt å gi noe gratis.

Å gi kvinner tro på seg selv og sine muligheter

Kvinner blir behandlet som annenrangs borgere. Trakassering og overgrep
er dagligdags. Behovet for å lege sår og bygge selvbilde og identitet er stort.
Gjennom medieorganisasjonen Middle East Media og Anafora retreat- og kurssenter når vi mange både direkte og på sosiale medier

Postadresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger.
Adresse til lokal informant ligger på menighetens side på www.nms.no.

FAKTA OM MIDTØSTEN
Strekker seg fra Marokko til Afghanistan, fra
Tyrkia til Sør-Sudan og har 500 millioner innbyggere. To tredjedeler er arabisktalende, og
regionen er gjennomgående muslimsk. Krig og
politisk uro herjer i flere av landene. Kristne blir
forfulgt, og mange reiser fra regionen.

HVA GJØR NMS HER?
Sammen med flere partnere kjemper NMS for
menneskerettighetene. Kvinner er en særlig utsatt gruppe, og det er viktig å styrke deres selvbilde og identitet. Vi er med på å spre evangeliet
både via satellitt, internett og bibler i en region
som delvis er stengt for kristen misjon.

europa

a f rika

