
            SET MY PEOPLE FREE TO WORSHIP ME 
 
 
Hej Församlingen i Brunnskyrkan, 
 
Tack för era böner och ert stöd i arbetet. 
Och förlåt att det har varit så tyst från mitt håll.  
 
Just nu planerar vi inför Almedalen och IRF Summit - en internationell konferens ledd av 
civilsamhället för att uppmärksamma vikten av religionsfrihet världen över. Set My People Free 
tillsammans med fyra andra organisationer kommer lyfta fram friheten att välja tro och att kunna 
utöva den. Vi kommer höra från fyra överlevare av apostasi- och anti-converteringslagar. En kvinna 
från Iran som ni varit med och bett för Marziyeh 
(https://english.alarabiya.net/features/2020/02/11/Meet-the-two-women-who-spread-Christianity-
to-hundreds-in-Iran-s-Evin-prison) och Mariam Ibraheem från Sudan.  
 
Som ni vet finns det många länder där det inte går att träffas öppet i kyrkan. Ni har nog känt det 
hemma i Sverige när vi inte kunnat träffas fysiskt. Det har fungerat men det är inte samma sak som 
att ses ansikte mot ansikte och lovsjunga och be tillsammans.  
 
I Algeriet har det varit så i flera år sedan 2018 - när regeringen stängde ner flera kyrkor - de sa att de 
gjorde det av säkerhetsskäl men det blev tydligt att de valde specifikt bara kyrkor för när kyrkorna 
anpassade sig efter de säkerhetsåtgärder som regeringen bad om, förblev kyrkorna stängda.  
 
De protestantiska kyrkorna i Algeriet består främst av kristna konvertiter - Muslimer som blev kristna 
- och för Algeriets regeringen är det en skam. Nyligen öppnade dem en historisk kyrka samtidigt som 
en domstol klubbade igenom stängningen av ytterligare tre kyrkor. Algeriets regering vill inte se 
aktiva kyrkor.  
 
Vill ni vara med i bön för detta? Då sommaren är då kyrkorna i Algeriet har mest aktiviteter be gärna 
för de kristna där att åtminstone dessa tre kyrkor ska öppnas igen. 
 
Ett till sätt som Brunnskyrkan kan vara med och påverka situationen är ett skicka ett vykort till en 
av de kristna ledarna som regeringen arresterade i början av året - han är kristen från en muslimsk 
bakgrund och dömdes för att ha delat en Facebook post från 2018 som ska ha skändat profeten. Så 
tre år efter ett Facebook inlägg - väljer regeringen arrestera och döma Hamid till fem års fängelse?!  
 
Skicka brevet/vykortet hit: 
 
Mr  Soudade Hamid  
Prison  De Mascara  
BP 230 Rachidia  
MASCARA 29000 
Algeria  
 
Ni kan skriva att ni ber för honom och dela gärna bibelord. 
 
Ni kan skriva på vilket språk ni vill. Bara att veta att en församling från ett annat land tänker och ber 
för honom betyder mycket. Bilder på hjärtan och kors har inget språk.   
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Undvik att skriv detaljer om hans fall eller nämna landet Israel.  
 
Vill ni skriva till familjen också kan ni skicka bilder på brev till mig. Hamid har fyra barn  6, 4, 3 år 
gamla och en tre månader gammal. Be för barnen, det är en svår tid - de undrar vad som har hänt 
med deras pappa.  
 
Be att vi alla ska kunna sätta press på Algeriet att släppa fri Hamid. Europaparlamentet har en 
förmånlig GSP+ handelsavtal med Algeriet - så ett sätt är att sätta press på detta sätt. Detta funkade 
när Europaparlamentet röstade igenom en resolution om 
Pakistan: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0157_SV.html [på svenska]. 
Två EU parlamentariker från Sverige medverkade under debatten: https://medium.com/set-my-
people-free-se/set-my-people-free-v%C3%A4lkomnar-europaparlamentets-resolution-att-anmoda-
pakistan-att-upph%C3%A4va-sina-5ba8a66f61ed   
 
 
Kram, 
 
Hulda 
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