Høsten er stor og arbejderne få
DERFOR ER VORES ARBEJDE
AFHÆNGIG AF HJÆLP

Kirkens historie

Missionsbevægelsen Church of Love er nu siden den. 15. oktober 2014 anerkendt som Danmarks
første migrant-valgmenighed, og har siden 1997 som missionsbevægelse arbejdet med mission
blandt muslimer.
Et arbejde, der bliver vigtigere dag for dag. Danmark og Europa er i en ”ny tid”.

Vores mission

Det er vores mål, at det kristne budskab når ud til så mange muslimer og nydanskere som muligt.
Vi ser det som vores opgave at undervise og forkynde til enhver, der er søgende.
Vi arbejder for, at de bliver døbt, at de bliver en del af det kristne fællesskab, og vi støtter dem i
deres kristne liv via menighedsfællesskabet.
I al beskedenhed vover vi at sige, at valgmenighedens arbejde er en succeshistorie.
De mennesker, der konverterer / døbes, får et nyt liv. Det er meget konkret synligt, og der opleves
en hel anden tilgang til Gud, til livet og til deres medmennesker.

MMC
Til at styrke valgmenighedens arbejde og menighedsfællesskabet afholdes hver sommer et
sommerstævne ”MMC konferencen”, som er åben for alle uanset tro og nationalitet. Deltagerne er
muslimer / tidligere muslimer nu kristne / nydanskere med en anden kultur og sprog end dansk,
samt en mindre gruppe etniske danskere.
Deltagerantallet er stigende for hvert år og i 2017 var der godt 100 deltager.
Asylansøgerne deltager gratis i det omfang, vi har plads og budget til det.
Vi oplever hvert år deltagere, som siger ja til Jesus, og vi ved, at ugen er meget opbyggende for hele
menigheden.
Konferencens program er andagt, bøn, foredrag, undervisning, leg og socialt samvær mv.
Måske du gerne vil besøge MMC. Kontakt os da gerne.

EFFATHA TV
Valgmenighedens ”Media Mission” transmitterer direkte på nettet på internationalt plan,
præst Massoud Fouroozandeh’s prædikener fra kirkens ugentlige gudstjenester (på farsi).
Tusindvis af bl.a muslimer over hele verden ser og hører evangeliet.
Evangeliske undervisninger bliver hver gang set af min. 2.000 og helt op til 7.000 personer.

EFFATHA FORLAG
Forlaget udgiver og sælger et mangfoldigt udbud af bøger og musik om teologiske emner,
debatbøger, bøger der forankrer de kristne værdier i det danske samfund samt bøger med
samfundsrelaterende indhold.

Vil du hjælpe os med at fortsætte vores arbejde?
Valgmenigheden, hvor hovedparten af menighedens medlemmer er konvertitter,
får ingen økonomisk støtte fra offentlige myndigheder eller Folkekirken,
og er derfor helt afhængig af frivillig gaver.

Du kan støtte på forskellige måder.
Indbetale via Mobile Pay nr. 61457071 eller
overføre til konto. Reg.nr.: 1551 kontonr.: 10126312
Oprette støttemedlemsskab. Herved giver du et månedligt beløb – min. 150,Som støttemedlem får du Nyhedsbrev, og kan deltage gratis på
”Den internationale dag” på MMC.
Skriv gerne til skree.grethe@gmail.com
Alle gaver er fradragsberettiget efter Ligningsloven § 8A og § 12 stk. 3.
Kontakt os gerne hvis du kender nogen, som vi kan hjælpe.

Valgmenigheden Church of Love
Østergade 11 D, 5492 Vissenbjerg
Præst Massoud Fouroozandeh
Hjemmeside: www.churchoflove.dk
Mail: mf@mohabat.net
Tlf.: 4053 2523

