Vi lever i en orolig tid med krig som
härjar i Ukraina. Många lever åter i fruktan
men nu ser fienden annorlunda ut än
under pandemin. Ett Bibelord som vi på
DreamCenter står på är från Ps. 91

”Du har sagt att Herren är ditt skydd,
du har gjort den Högste till din
tillflykt. Inget ont ska drabba dig,
ingen plåga närma sig din hydda, för
han ska befalla sina änglar att
bevara dig på alla dina vägar. De ska
bära dig på sina händer så att du inte
stöter din fot mot någon sten.”
Det är en underbar tröst att kunna lita
på Guds beskydd oavsett vad som händer
omkring oss. I allt vårt arbete på DC så
börjar vi och avslutar med bön och
tacksägelse att Gud är med och att Hans
kärlek skall trösta och lugna människor
som vi möter både på DC och ute på fältet.

Mitt i oron kan vi finna ro och förtröstan.
DreamCenter vill bidra till detta genom att
skapa mötesplatser och forum för att få
någon att prata med. Ett enkelt samtal kan
betyda så mycket, där man får dela sina
tankar och känslor och det som ligger på
hjärtat. Att någon bryr sig och lyssnar
stillar oro och ångest.

Vi har satt in extra resurser för att våra
besökare och volontärer som är i behov av
samtal och lite extra stöd, skall kunna få
det. Flera diakoner och terapeuter ger av
sin tid som volontärer för att kunna
tillgodose detta på DreamCenter.

Vårt LP-arbete växer där vi tar emot
gäster som är i ett aktivt missbruk. Varje
tisdag bjuder vi på frukost till de som
önskar hjälp med att förändra sin tillvaro.
Vi finns där för att möta, se och höra vad de
behöver hjälp med. Behövs det kontakt
med olika myndigheter och sjukvård
hjälper vi gärna till med det och mycket
annat.

DC och LP:s slogan är; ”Vi bryr oss inte
om varifrån du kommer, bara vart du
är på väg”. Flera av våra gäster har
”bytt väg” och blivit drogfria och
nyktra och jobbar nu med oss som
volontärer och uppmuntrar andra att
följa samma väg.
Vi behöver din fortsatta hjälp i form av
böner och gåvor för att vi skall kunna
hjälpa behövande i vår stad.
Låt oss tillsammans göra skillnad för
Göteborg. Tack för ditt stöd!
Använd det bifogade inbetalnings-kortet,
eller swisha din gåva på 900 37 99.
Föreståndare

PG 90 03 79 - 9

