
1.722 personer – fortrinsvis hinduer og muslimer – gav 
respons på frelses-indbydelsen i løbet af de fire aftener. 
Det var en stor glæde at se, hvordan folk af alle årgange 
og baggrunde sad og lyttede – og senere gav respons til 
evangeliet, der blev forkyndt enkelt men klart.
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Malhar Hashar, Bangladesh
Gospel Outreach har over årene afholdt 9 kampagner i Bangladesh. Det er 
en Islamisk nation, vi har haft en stor åben dør ind til og har set Gud virke 
mægtigt i. Indtil videre har det affødt, at 54 nye menigheder er blevet startet. 
Denne gang var vi udfordret fra kort før start. Grundet store oversvømmelser 
i  Netrokona provinsen, var vi tvunget til at flytte festivalen til en helt anden 
 region. Dette skete blot få uger før festival-start. Det nye sted – Dinasjpur 
provinsen – og den nye by Malhar Hashar – er kendt for at være en åndelig 
fæstning for Islam. Trods alle disse udfordringer blev det en frugtbærende og 
vellykket kampagne, som Gospel Outreach afholdt i Bangladesh, og nu er det 
“kun” opfølgningsarbejdet, der venter.

Tusind tak til alle jer, der på den ene eller anden måde 
står sammen med os  for at opfylde Missionsbefalingen, 
som Jesus Kristus gav til sin menighed.

Per Hyldgaard
Evangelist ved Guds nåde

En kvinde i fyrrerne havde haft stærke smerter, siden hun var barn, 
men nu var de endelig væk.

Flere blev helbredt i deres øjne for sløret syn, delvis fra at være blind 
og lignende problemer

gospeloutreach.dk

Kampagne i
Bangladesh

Fire dage var der seminar for godt 30 personer - forholdsvis mest unge 
mennesker. Disse er de kommende kirkeledere. På seminarerne blev de 
undervist af det medrejsende team fra Danmark og Tjekkiet, under ledelse 
af GO medarbejder Anja Due.
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I forbindelse med persondatabekendtgørelsens ikrafttræden d. 25. maj 2018 gør vi 
opmærksom på, at nyhedsbrevet fra Gospel Outreach er reguleret af ”Privatlivspolitik 
for Gospel Outreach”, som kan læses på www.gospeloutreach.dk

Husk at bede for vores næste kampagne i:
Togo 27/8 – 3/9

Frugtbærende og vellykket kampagne i et nyt område i Bangladesh

Mange hørte evangeliet

Denne dreng på omkring 7-8 år, blev helbredt i sin næse. Da han var fem år 
gammel var han faldet af en bil og havde brækket næsen. Lige siden havde 
den gjort meget ondt, men den aften på festivalen forsvandt alle smerter. 
Gud har omsorg for os, endog vores næser!

Mange vidnede om, de var blevet helbredt fra smerter i ryg, lænd, ben 
og arme. Denne kvinde kunne før ikke bøje sig ned på grund af smerter

Kvinden havde haft en knude på 
størrelse med et æg. Hun fortalte, 
hvordan den efter forbøn var væk.

Auto ”tuk-tuk” fyldt med 
menne sker, der vil hen og høre 
Guds OrdBusser bringer folk til festivalen


