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KÆRE VENNER OG NÆRKONTAKTER!
Jeg vil gerne fortælle de seneste nyheder ift. min fremtid i Cambodja: LM og jeg har lavet en
aftale om, at jeg fortsætter som missionær – uden at vi endnu helt har defineret alle mine
kommende arbejdsopgaver.
For jeg oplever, at Gud stadig har et kald til
mig: Jer 1,7-8: (Herren siger): "Du skal bare gå, hvor jeg
sender dig, og sige alt, hvad jeg befaler dig... for jeg går med
dig og beskytter dig."

Samtidigt giver denne første

afklaring af fremtiden også lidt mere ro i de
kommende

uger,

hvor

jeg

stadig

er

i

Danmark. Jeg regner med at vende hjem til
Phnom Penh i begyndelsen af august.
Jeg er meget taknemmelig for denne periode
i Danmark, som giver mig tid til at reflektere
og forholde mig til forskellige ting.
Som jeg skrev i sidste nyhedsbrev, skal jeg
bl.a. gå en daglig tur. Dette billede er taget
på en af dem, og det er dejligt at kunne gå i
sommer-skønt Danmark, både alene og med
venner.
Tiden sammen med familie, venner og kirke
er med til at give nyt mod og kræfter, selvom
jeg lige nu igen er meget plaget af en voldsom
forkølelse.
Jeg må også sige TAK for medleven og forbøn
– via mails, sms og snakke – det er med til at
dele byrder og glæder. Sig endelig til, hvis der
er nogen, som gerne vil mødes, inden jeg rejser hjem.

Mange hilsner og ønsker om en velsignet sommer - Lisbeth
ADRESSE :
c/o Andersen, PO BOX 1456, Phnom Penh, Code
12000. Cambodia. Ph 077 945 348

MAIL:
Privat: lisbethreuss@gmail.com
BLOG:
Lisbethreuss.wordpress.com
STØT DLMs og dermed MIT ARBEJDE:
Se mere på http://dlm.dk/støt

TAKKEEMNER:
•
•

Tryghed i at Gud er med gennem svære
dage
Omsluttet af forbøn

FORBØN :
•
•
•

De kristne i Cambodja
Min fremtidige stilling og arbejdsopgaver
Nye missionærer

