KONGO-NYTT OKTOBER 2020
Den kongolesiske misjonæren Willy Muyabwa,nå bosatt i Lubumbashi,Kongos 2.største
by,har vært i Niger 17.september -16.oktober.Det ble samtaler med de nasjonale lederne i
CELPA der,undervisning på bibelskolen og besøk i landsbyer for å se utviklingsprosjekter.I en
landsby ble 27 personer døpt 16.oktober.

I Lubumbashi er Willy godt i gang med å bygge opp en ny menighet,og CELPA har nå
nærmere 10 nye kirkebygg i den byen som er så godt som klare til innvielser.Det meste har
de bygget opp med egne midler. Det kommer mange bilder til meg,og mange håper på
støtte.
I gruvebyen Fungurume er menighetsarbeid og kirkebygg også godt i gang.Det er ved en av
verdens største kobber-og koboltgruve,mellom Lubumbashi og Kolwezi.
JUBA OG YEI I SØR-SUDAN
Kristian Bregård og ungdommer i Rogaland har en støttegruppe for arbeidet i Sør-Sudan.
Vanskeligstilte kvinner får hjelp til å komme i gang med noe de kan livnære seg med.

Kirke er bygget i hovedstaden Juba,og bibelskole støttes der. En av de unge
nyutdannede,Samuel Malish,er tilbake i hjembyen sin Yei,mellom Juba og
Kongogrensen,hvor han er pastor.Kirkebygget er under bygging der også.Arbeidet ble startet
i Sør-Sudan i 2012.
HILSEN FRA MISJONÆR I TSJAD
Den unge Raoul Houngolet går på bibelinstituttet i hovedstaden N`Djamena.Undervisningen
pågår fra mandag til fredag.På lørdagen fokuserer han på evangelisering.Han har fått god
kontakt med to familier som ikke går i noen kirke.På lørdag kveld er det undervisning hos
den ene familien,og på søndag kveld hos den andre.Han har fått 7 personer som han ber
med.Han har også avtaler om å besøke andre som han har forkynt Guds Ord for.

Kona Rosemon Dorcas og ungene begynner antagelig på reisen fra Bangui i Den
sentralafrikanske republikk kommende uke.Det er ikke lett å reise derifra til N`Djamena i
Tsjad.
MYE BYGGING OG UTVIKLING I KAZIBA

Kirke i Namurhera,Kaziba

I landsbyen Kaziba,hvor misjonen i Kongo begynte,er det mye utvikling på gang,i følge rykter
og bilder.Flere derifra som har kommet seg opp og fram i livet,husker på å gjøre noe for
stedet de kom fra.Universitet er påbegynt og det er internett-tilgang.I 2022 er det
hundreårsjubileum for norsk misjon og CELPA i Kongo,og til det så bygges det en veldig stor
kirke i Namurhera,Kaziba.
En annen stor og flott kirke bygges i Namushwaga,Kaziba.

HERI OG SØNDAGSSKOLEN
Heri Bishikwabo har vært på reise til Chulwe i Nindja.Der ble det kurs for søndagsskoleledere
og andre grupper i menigheten,om arbeid for barna.Han er tilbake i Bukavu igjen nå.

INGRID KOMMER HJEM FRA KONGO
Misjonskontoret og LU/Kongo er blitt informert om at Ingrid Schærer Østhus,har sagt opp sin
stilling som misjonær og bistandsrådgiver i Kongo.Formelt fortsetter hun til 31.desember.
Hun tok over for Ingeborg Eikeland for åtte år siden,og har arbeidet med CELPA og ACAD
som norsk representant i Bukavu i alle disse årene.Det har blitt reiser til mange deler av
Kongo,og også til oppfølging av arbeidet i Somaliland.Arbeidsoppgavene har vært mange og
omfattende innenfor det kirkelige,administrasjon,informasjon til venner og givere i Norge,og
ikke minst oppfølging av bistandsprosjektene i ACAD.
Hva det vil innebære av endringer i arbeidet vårt i Kongo framover,i CELPA og ACAD,er noe vi
samtaler om i LU og på misjonskontoret.
Vi ønsker Ingrid lykke til i det hun skal inn i framover og ber om Guds ledelse!
Takk for deres bønner og støtte til arbeidet i Kongo og videre derifra!
Kvernaland,31/10-2020
Jon Anders Bregård

