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Samson & Pauline Larsen
Noa & Brian
Hej alle sammen, atter vil jeg
skrive nyt. Her i Aasiaat har
menigheden det godt. Deltagerne varierer lidt men heldigvis
kommer de trofaste altid. Filmaftenerne fredag aften kører
hvor der fra byen og fra menigheden kommer nogen og
deltager. Lørdag er der stadigvæk øve og lovprisningssang. Vi
håber at folk bliver ved med at
komme til både filmaftenerne
og lovprisningssangaftenerne.
Nu er det på den tid af året hvor
det er ved at blive forår hvor
folk forsvinder og hvor man
spejder efter folk, derfor har vi
behov for at I er med til at bede
for folks trofasthed. Samtale
personer vedr. hjertesorger
bliver flere og flere. Flere unge
der deltager i filmaftenerne
deltager også i møderne om
søndagen og vi håber på deres
fortsatte
deltagelse.
Børnearbejdet kører nu en gang
imellem arrangeret fra Ilulissat.

Ja, en ung mand ved navn
Madsbjørn der ellers var i
Ilulissat var på besøg hos os, og
fik således opmuntret og
snakket med unge på Sømandshjemmet om at de kan,
heldigvis, når de ikke er på
arbejde, køre børnearbejdet
om søndagen. Søndag den
23/4-2017 blev en mand ved
navn Aaqqiunnguaq døbt og
det er glædeæigt at han har
taget et skridt mod Herren. Så
vi har brug for at blive bedt for
at menigheden der kommer og
deltager skal udvikle sig
legemligt, sjæleligt og åndeligt,
og leve trofast i Herren. Mange
tak for alle dem der beder for
os, og Gud velsigne dem der
støtter os økonomisk, da vi
altid har brug for bønner, så vi
kan være under Herrens nåde.
Vores private økonomi står
stille da min mand Samson
siden sidste år har været
stillestående m.h.t. fiskeriet
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p.g.a. is, og derfor håber vi at
kunne deltage i Konferencen til
sommer i Maniitsoq, for det
kommer an på hvornår han kan
komme til at fiske, og vi håber at
kunne nå det til det tidspunkt.
Tak til dem der skal bede for os.
Med venlig hilsen
Samson og Pauline og børnene
Noa Og Brian-Magnus Aasiaat.

Maj 2017 ● INO Aasianniit nutaarsiassat ● Box 36 ● 3950 Aasiaat ● (299) 89 21 69 ● ino.aasiaat@greennet.gl

