
Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd
til mennesker, kirke og samfund i Rumænien  på grundlag
af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem,
der hjælper lokalt. Læs mere på www.bbsnet.dk.

STØTTE TIL PASTOR
STEFAN MOISUC

Efter den rumænske revolution i 1989, var et stort
behov for bibler og kristen litteratur  men også
oplæring og forkyndelse i den kristne tro.

Stefan Muisuc blev af baptisterne i Rumænien
opfordret til at gå ind i et menighedsdannende
arbejde. BBS havde tillid til Stefan Muisuc og ville
støtte hans tjeneste.

DET GØR DE LOKALT
Pastor Stefan Moisuc betjener en række kirker i områ
det omkring Botoșani i Rumæniens nordøstligste
hjørne. Området er meget fattigt, og menighederne har
ikke ressourcer til at give ham løn men bistår ham med
naturalier.
Mange nye kirker og menigheder i området omkring
Botosani er frugten af det store arbejde som Stefan har
udført.
Stefan er en værdsat forkynder  ikke blot i sit eget om
råde. Flere kirker ud over Rumænien  og rumænske
kirker i f.eks. Østrig og Italien  inviterer også Stefan til
at komme at forkynde i deres kirker.
DET GØR BBS
BBS betaler Stefan Moisucs løn og yder støtte til
etablering af centralvarmeanlæg og isolering i hans hus.

Tidligere er der bragt større mængder af nødhjælp, som
Stefan har formidlet videre, men kræfterne er, grundet
en diabetes 2, ikke længere til rådighed til også at
håndtere nødhjælp.
De fattige familier i de tilknyttede kirker har desuden
modtaget BBS' årlige julepakker.
DET KAN DU GØRE
Økonomisk støtte
Støt via din netbank: Kortart: 73 kreditornr.: 81 82 21
74. Mærk overførslen STEFAN.
Når du mærker overførslen, går beløbet fortrinsvist til
det projekt , du angiver, og altid til BBS’ arbejde med
nødhjælp og understøttelse af mission, kirke og sam
fund i Rumænien.




