Dezembro, 2012

Wilson e Lori Kannenberg
Servindo a Deus com

Amazonas, Brasil

Feliz Natal! Depois de 19 anos servindo Deus em Manaus, finalmente chegou a hora da nossa partida para
Benjamin Constant na fronteira do Brasil, Peru e Colômbia. Wilson estava atarefado fazendo seus testes de
aviação, voos de cheque e documentações do avião além de divulgar este projeto nas igrejas aqui para
conseguirmos apoio principalmente para o primeiro ano. Nós dois fizemos vários exames médicos e organizamos e
empacotamos nossos pertences. Está tudo em ordem para nossa ida. Queremos vos agradecer pelas orações ao
nosso favor! Enviaremos a mudança numa balsa e nós iremos no avião da igreja (Cessna 206) que usaremos no
ministério naquela região. Ficaremos alguns dias numa hospedaria até a mudança chegar. Já preparei granola e
outras comidas para nos sustentar nestes dias enquanto limpamos, pintamos e arrumamos a casa.
Podemos imaginar só um pouco como foi no primeiro Natal... longe de casa, no meio de estranhos e até sem
hospedaria. Somos gratos a Deus que Natal não é pacotes, nem laços. Não depende das pessoas ao nosso redor ou
certas atividades. É JESUS, puro e simples. Podemos celebrar o amor de Deus e a presença de Cristo em nossos
corações e nossas vidas a qual quer tempo em qual quer lugar. Estamos pensando em vós este Natal e o amor e a
amizade que compartilhamos. Sentimos muitas saudades de vocês e dos filhos, mas agradecemos Deus pelas suas
bênçãos e sua direção em nossas vidas!
Grandes Abraços,
Wilson e Lori

Asas De Socorro, Caixa Postal 175, 75001-970 Anápolis, GO
Telefone:
Wilson 011-55-92-3342-9924
Lori 011-55-92-3342-9924

Endereços Eletrônicos
asasmission@cs.com ou wilson_kannenberg@hotmail.com
lori.kannenberg@hotmail.com

www.wilsonandlori.com
Anniver:
08/10/55
03/25/58

Sustento Mensal: (Para quem não recebe boletos bancários para nosso sustento e gostaria de contribuir.) Pode ser enviado para
Bradesco: Ag. 0240-Conta corrente: 93.826–2. Avise que a oferta é para Wilson e Lori Kannenberg a
doacoes.missionarios@asasdesocorro.org.br. Para cadastrar-se é o mesmo contato. A missão precisa ter seu nome e endereço
completo e número de telefone para receber doações e enviar boletos. Obrigado pela sua colaboração! Caso tiver dúvidas entre em
contato com (62) 4014-0323. Para mais informações acesse: www.asasdesocorro.org.br.

