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Örömhír Klub a BBCH házunkban 
Az elmúlt hónapokban a gyerekek örvendhettek az új BBCH 
házunknak. Két nagy szobánk van, amelyeket a gyerek klubok 
megtartására használunk és már megtelt sok izgalommal, 
ahogy készülünk a karácsonyi partinkra. Kérünk imádkozz a 
munkáért, amit a fürdőszobában és a konyhában kell még 
elvégezni. 

Látogatók fogadása 

Minden héten meg vagyunk 
áldva számos emberrel, akik 
segíteni szeretnének és be 
szeretnének kapcsolódni 
ebbe a munkába. Ebben a 
hónapban Maria és Fraser 
Hodgesnek örvendhettünk, 
akik jelenleg Budapesten 
élnek. Segítettek különböző 
adományok szállításában, 
valamint abban, hogy bátorítsák BBCH csapatunkat. Múlt 
hónapban Karel Ouzkyt fogadtuk Csehországból és örvendtünk 
annak a lehetőségnek, hogy ő is beszélhetett gyerekeinknek.
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Csalàd làtogatàs 

Az elmúlt hetekben lehetőségünk 
volt arra, hogy megismerkedjünk 
jobban a gyerekekkel és 
családjaikkal azáltal, hogy 
meglátogattuk őket otthonaikban. 
Ez nagyszerű mód volt arra, hogy 
egy nagyobb körű társasággal 
építsük a kapcsolatot és 
megértsük hogyan segíthetünk 
nekik a jövőben. Kérünk imádkozz 
további lehetőségekért ezen az 
értékes tevékenységen belül.  

Adományok    

Adományokat kaptunk 
különböző emberektől. Ez egy 
hatalmas áldás volt a tél 
közeledtével. Miközben a 
gyerekekkel és családjaikkal 
találkoztunk lehetőségünk volt 
hatékonyan szétosztani a 
kapott dolgokat. Ha van olyan 
ruhadarabod, vagy lábbelid, 
amit el szeretnél adományozni 
keress fel minket! 

Új kályha!    

Meg lettünk áldva egy új 
kályhával, hogy melegben 
lehessünk a házban! Kellemes 
meleg van és a gyerekek 
nagyon szeretik. Már csak 
annyit kell tegyünk, hogy sok 
fát hasogassunk! 

Building Bridges Changing Hearts  
  

 “’’Bármit tesztek, lélekből tegyétek, úgy, mint az Úrnak, ne pedig úgy, mint 
embereknek...”         Kolossé 3:23 
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Tinik téli aktivitásaise  

Az elmúlt néhány hónapban a tini lányaink azzal 
foglalkoztak, hogy különböző kellékeket készítsenek 
karácsonyi vásárra, amely Budapesten és Makfalván is meg 
lesz tartva. Ez nagyszerű lehetőség volt arra, hogy a lányok 
bemutassák tehetségüket karácsonyi díszek, képeslapok, 
kitűzők, könyvek és csokoládé készítésében. Izgatottan 
várjuk, hogy bemutathassuk ezeket a csodálatos kellékeket, 
amelyeken a lányok olyan szorgalmasan és türelmesen 
dolgoztak. 

        

                Ismerjük meg Annamáriát...   

Nagyon hálásak vagyunk ezért a kedves barátért, aki segített 
nekünk minden héten. Egy kis interjút készítettünk vele, hogy 
megismerjük jobban.

Mutasd be magad: A nevem Jakab Annamária és asszisztensit 
végzek.

Mikor lettél keresztény? : Már majdnem egy éve vagyok keresztény 
és miután hívő lettem éreztem, hogy valamit tennem kell Istenért. 
Elkezdtem járni a BBCH tevékenységekre és segítettem a 
gyerekeknek az Örömhír Klubban. 

Miért szeretnéd, hogy az emberek imádkozzanak érted? : Kérlek 
imádkozzatok, hogy tudjak mindent Isten dicsőségére tenni.

Testvérnők a munkában 

Sok hétvégét tölthettünk együtt miközben az új házon 
dolgoztunk és a tinikkel együtt készültünk a téli ünnepségre. 
Nagyon örvendtünk az egymással való közösségnek és jó volt 
emlékeztetni egymást a kapcsolattartás értékére és arra, hogy 
életünk minden részét adjuk át Istennek. Ez egy 
felbecsülhetetlen időtöltés volt számunkra és egy emlékeztető 
arra, hogy Isten mindenben jelen van, a kis és nagy dolgokban is 
és csak annyit kér tőlünk, hogy bízzunk Benne! ’’...mindenben 
az ő útjain járj, és szeresd őt, és tiszteld az URat, a te Istenedet 
teljes szívedből és teljes lelkedből...” 5Mózes 10:12

           Keress fel minket a: changinghearts2015@gmail.com     
e-mail címen, vagy a weboldalunkon:: www.buildingbridgeschanginghearts.com

November 2016 �2

mailto:changinghearts2015@gmail.com

