Hej, alle sammen.

beder om, at disse mennesker maa blive ledt
ind i et nært forhold til Jesus.

Så kunne vi igen fejre
påske! Herren Jesu
opstandelseskraft er
lige stærk i dag, som
for 2000 år siden.
Hvilken vidunderlig
sandhed at leve i!
Mine søstre, Annette og Joan, var netop på
besøg fra Danmark og her deler min søster
Annette om deres arbejde i Faxe.
Kold men god udflugt

Tilmelding til dåb
Sidste søndag var kirken i Hope House på
vores årlige udflugt under blomstrene
kirsebaertræerne. Det er en japansk skik, at
man tager på “Hanami” d.v.s. ud at se
kirsebaertræerne blomstre, sammen med
familie, kollegaer og venner. Det var en smule
koldt, men vi tog
det med godt
humør, og et
sækkeløb gav os
lidt varme i
kroppen. Igen I
år, var der rigtig
mange med fra
vores Engelsk
Café arbejde,
som ikke plejer
at vaere I kirke.
Gud er god. Vi

I søndags fejrede vi påsken med en
brunchgudstjeneste. Også denne dag havde

vi flere “endnu-ikke-kristne” med. En stor
glæde var, at Miyuki (mor til 4, som jeg før har
fortalt om), efter gudstjenesten meldte sig til
dåb . Vi glæder os over at se endnu et
menneske tage beslutning om at ville følge
Kristus, og vi beder for hendes mand og børn,
at de må respektere hendes beslutning og
følge hendes eksempel.

103 årig blev frelst!
Vor medarbrejder i lederteamet, Zengo Kaoru,
har en bedstemor der er 103 år gammel.

alting nyt”. Ja, selv en gammel bedstemor på
103, kan opleve fornyelse!

Celia starter i børnehave.
Her til april startede Celia (4 år) i børnehave.
Det blev fejret med både afslutningsceremoni
i vuggestuen og opstartseremoni i
børnehaven.
Kaoru

Kaoru har igennem årende søgt at fortælle sin
bedstemor om Jesus Kristus, men
bedstemoren havde aldrig taget nogen
beslutning om at tro. Nu er hun så blevet 103
år og kommet på plejehjem. Kaoru havde fået
at vide, at hendes bedstemor ikke var så
stærk mere, og følte en tilskyndelse til at tage
hen at besøge hende. Kaoru forberedte
besøget med bøn og faste. Kaoru ønskede at
tale med sin bedstemor om at tro på Kristus,
men var bekymret for, hvordan hun skulle
kunne få ro til det, hvis der var personale
omkring bedstemoren; men da Kaoru ankom
på plejehjemmet, var bedstemoren inde på sit
værelse. Bedstemoren lå i sengen, da Kaoru
kom. Hun virkede lidt urolig og holdt
krampagtigt fast sengekanten. Kaoru lænede
sig over hende og talte lidt med hende, så
nævte Kaoru: “Kan du huske, vi har talt om
Kristus?” “Ja, det kan jeg”, svarede
bedstemoren. Kaoru talte til hende om at tro.
Bedstemoren svarede: “Kan sådan en som jeg
virkelig godt blive kristen? Kaoru bekræftede
og så bad hun med bedstemoren, om at
Kristus ville komme ind i bedstemors hjerte.
Efter bønnen, fik bedstemoren en fredfult
udtryk, hænderne, der havde holdt
krampagtigt omkring sengekanten slap
grebet. Der skal kun en bøn til, så kan Kristus
ændre en person. Kristus siger: “Se, jeg gør

Nu har Celia, ligesom Eichi, fået en fin
skoleuniform, som hun var meget stolt af.
Tiden flyver og børnene vokser. Cadan kan nu
stå selv og det varer vist ikke længe før han
begynder at gå. Bed for os, at vi få styrke og
visdom til at klare vort arbejde og vor familie
på bedste måde, så vi kan give Gud ære.

Mange påskehilsener fra os her i Hope House:

Shiro, Eichi, Celia, Cadan og Bodil.

