
En håndsrekning under koronapandemien

Takket være våre givere, har NMS bidratt med en halv million kroner som har sørget for alt fra 
helse- og hygieneartikler til skolemateriell. NMS har vært med og bidratt til at mennesker, som 
ellers ikke hadde blitt nådd, har fått nødvendig hjelp under koronapandemien. Dette er diakoni i 
praksis.

Støtten ble brukt på følgende måte i Midtøsten og Pakistan og ble distribuert gjennom våre 
partnere:

• Anafora (Egypt): Distribusjon av mat, helseartikler, skolemateriell og finansiell hjelp til familier. 
50 000 kroner.

• Egypt: Økonomisk støtte til produksjon av et TV-opplysningsprogram om temaer som seksuell 
vold, frykt og angst gjennom Media-Arts for Development (MADEV). 2000 dollar (i underkant av 
20 000 kroner).

• Pakistan: Matdistribuering til 100 familier, husleie, medisiner og ansiktsmasker for kristne, 
muslimer og mennesker i LHBT-miljøet, i samarbeid med menneskerettighetsorganisasjonen 
CLAAS (Center for Legal Aid Assistants and Settlement). 50 000 kroner.

• Pakistan: Matdistribusjon, opplysningsarbeid og utdeling av nødvendig beskyttelsesmateriell i 
samarbeid med Den pakistanske kirke (COP). 50 000 kroner.

I den store sammenhengen er dette en dråpe i havet. Men bak alle tallene finnes 
enkeltmennesker. Med disse midlene har NMS bidratt til at mennesker har fått nødvendig hjelp 
gjennom en utfordrende periode. Jeg videreformidler en takk fra partnerne til alle som har vært 
utholdende i bønn gjennom krevende måneder. Våre medarbeidere melder at midt oppi den 
vanskelige situasjonen, har mennesker fått erfare at Gud kan snu motløshet til håp. Akkurat det er 
fantastisk å høre.

Med ønske om en velsignet advent og julehøytid til alle venner av arbeidet i Midtøsten.
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Kyrkje i Algerie

Les mer om Midtøsten og 
arbeidet på: 

nms.no/finndinmenighet

Hva gjør vi i Midtøsten?
Mediearbeid står sentralt for NMS i Midtøsten. Via Satellitt-TV forkynnes evangeliet, og 
alternative holdninger og verdier blir formidlet til mange både på TV- og data-skjermen. 
Interaktive nettsider er strategisk og gir gode muligheter for samtaler om eksistensielle og 
praktiske spørsmål. Ikke minst med tanke på dem som ikke kan lese og skrive er TV av 
stor betydning. Sammen med våre partnere støtter vi opp om forfulgte kristne, både 
praktisk og økonomisk. Kvinners rettigheter er også en viktig del av arbeidet, og flere 
prosjekt retter seg spesielt mot kvinner som er utsatt for vold og overgrep. I tillegg 
støtter vi Bibelselskapet i Egypt i deres arbeid med å gjøre Bibelen tilgjengelig
for folk flest.

Jorden rundt med juleevangeliet

NMS har laget en video hvor mennesker i flere av våre samarbeidsland leser juleevangeliet på sitt språk. Vi 
håper dere ønsker å vise filmen i din menighet før jul.

Trykk på bildet for å se filmen, eller trykk på linken under:

https://vimeo.com/486040079

https://vimeo.com/486040079
https://vimeo.com/486040079

