
Kære venner 
 

Jeg håber, at I er kommet vel ind i 2022. Jeg er i glad forventning til, 
hvad Gud vil gøre i både Indonesien og Danmark. De sidste par dage 
har der blæst en kraftig vind over Danmark, som næsten tog pusten fra 
os. Her i Thyregod ventede vi indenfor i ro og mag til den værste 
storm stilnede af.  Det minder mig om Jesus ord til Nikodemus fra Jo-
hannes Evangeliet 3:8: ” Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører 
dens susen, men du ved ikke, hvorfra den kommer, og hvor den farer 
hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden”.  Må vi mærke 
Åndens nye liv blæse gennem os i det år, der ligger foran, hvad enten 
det er en kraftig vind eller en stille susen.  

 

Lokale evangelister og missionærer 
Missionsarbejdet i Indonesien fortsætter støt og roligt fremad. Gennem hele Covid 19 pandemien har 
jeg glædet mig over, at kunne støtte to lokale evangelister og missionærer, Sayangi og Yohanna.  
Gud gør vidunderlige ting gennem disse modige kvinder:  
Sayangi og Pedro og deres to piger tjener Gud på øen. S (af sikkerhedsmæssige årsager, kan jeg 
ikke fortælle præcist, hvor de er). Efter et udfordrende første år begynder de at se gennembrud, på for-
skellig vis. Gud ledte dem til en ny bolig, hvor de kan bo trygt i læ for regn og beskyttet mod farligt kryb 
(slanger, giftige frøer, skorpioner).  Pedro har fået stor succes med at træne unge mennesker i fodbold.  
Pedros team vandt endda en lokal turnering og han blev kåret, som kampens bedste spiller. Det har åb-
net døren for yderligere fodbold træning i en landsby to timers kørsel fra deres bopæl. Han beder om 
forbøn for, at Gud vil gøre noget særligt i netop den landsby.  Sayangi er begyndt at hjælpe i engelsk 
undervisning på en lokal skole. Hun er meget taknemmelig for nye og nære kontakter til lærere, elever 
og forældre. For bare et par dage siden sendte hun mig et akut bede emne for skolen. Pga af årstiden 
har kraftige regnmasser oversvømmet klasseværelserne på øverste etage. Derfor startede de en ind-
samling til et nyt tag og nye vinduer. Og tænk, allerede i dag har de modtaget alle de penge, de behøver 
for at gå i gang med reparationerne. Al ære til Gud.  

 
Yohanna er medarbej-
der på den nye DTS, 
som netop er startet på 
Bali.  Der er 11 elever 
fra forskellige dele af In-
donesien på kurset. 
Først gennemgår de 12 
ugers Bibel undervisning 
og derefter bliver de 
sendt ud i missionsprak-
tik. Hun beder om,  at 
eleverne må blive sat 
helt fri til at tjene Gud.  
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Guds nye vind over Timor 
Nogle af jer har måske læst beretninger fra vækkelsen i Indonesien, der skete i 1965-67.  En frisk vind 
af Guds Ånd blæste fra øen Timor til resten af Indonesien. Tusindvis omvendte sig fra deres synd og 
afgudsdyrkelse til en ægte tro på Jesus. Fyldt af Guds Ånd og frimodighed blev de sendt ud i små grup-
per og forkyndte evangeliet, hvor de kom frem. Overalt blev mennesker frelst og helbredt. Flere gange 
oplevede de stærke mirakler. Folk strømmede til de etablerede kirker og nye menigheder blev startet. 
Denne vækkelse fik stor indflydelse på flere generationer derefter. Selv i dag er der mennesker, som 
kan fortælle, hvad de oplevede dengang. Siden 2014 har mine venner på Bali og medarbejdere i byen 
Kupang (hovedstaden på den indonesiske side af øen Timor) målrettet bedt om, at Gud på ny vil sende 
sin Ånd over Timor. Gennem vores kurser på Bali, har vi trænet medarbejdere og ledere til at starte 
nye Discipelskabs Trænings Skoler, først på øen Sumba og nu på Timor, kaldet DTS Kupang. Vi glæder 
os sammen med medarbejderne på DTS Kupang: Alex og hans familie, Astrini, Anastasia og 
Mercy Jane, og deres 8 elever. DTS Kupang havde mange økonomiske udfordringer inden starten. De 
havde næsten brug for alt: Borde, stole, senge, skabe etc.  Derfor vil jeg også gerne sige tak til jer, støt-
ter missionsarbejdet i Indonesien økonomisk. På grund af jeres gaver kunne jeg også være med til at 
støtte mine venner på DTS Kupang så at de nu har nogle dejlige rammer både til undervisning og ind-
kvartering. Bed om, at de må se gennembrud for deres elever og at Gud må sende en ny frisk vind over 
Timor. Så at evangeliet må ud til verdens ende.  

 
Det er et stort privilegie at være sammen om Guds værk på øer, som vi dårligt nok ved, hvor ligger, 
men som Gud kender og elsker. Hvis I gerne vil vide mere om Indonesien end det, jeg kunne fortælle i 
dette nyhedsbrev, er I velkommen til at kontakte mig på e-mail stellachristtreu@gmail.com eller mobil 
61705456.  Må Gud velsigne jer i 2022.                                                                 
       Kærlig hilsen fra  Stella Christtreu 

Hvis du gerne vil vide mere kan du kontakte:  
Stella Christtreu: stellachristtreu@gmail.com eller på mobil nr.  61705456                                                                                                                              
Aage Christtreu: britaogaage@christtreu,dk   eller på mobil nr.  61604330 
 
Jeg modtager med taknemlighed gaver til arbejdet gennem:                                                                      
Betania KirkeCenters Ydremission,  Blåhøjstationsvej 27, Blåhøj, 7330 Brande                                                            
Bank:  Reg: 9712    Konto: 0741793075     Mrk. ”Indonesien”                                                       
 
Har du spørgsmål vedr. gaver, kan du kontakte                                                                                           
Willy Højgård : ymission@betania.dk  eller på mobil nr. 51913058                                                                         
 
Betania Kirkecenters Ydremission tager beskyttelse af dine data alvorligt.  
Derfor har vi en privatlivspolitik, som du kan se på https://betania.dk/privatlivspolitik/.  


