Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer, skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta, Han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta, möda vila och behag.
Själv Han är mig alla dagar nära…
…Hjälp mig då att vila tryggt och stilla blott vid Dina löften, Herre kär

Med den här bönen – mer aktuell än någonsin - lever vi. Både på det
personliga planet och i församlingens verksamhet gör vi upp planer
men vet inte om vi kan genomföra dem. Det vi hade planerat ser du på
det här bladet. Men på grund av smittorisken väljer vi att ställa in
all verksamhet tills vidare. Om du skulle vilja gå till kyrkan och be,
ensam eller tillsammans med en vän kan du kontakta någon som låser
upp. Vi vet inte hur länge pausen varar men åh vad vi längtar efter att
snart få mötas igen i en öppen kyrka!
”Nationell bönedag 22 nov. Situationen i vår värld och också i vårt
land är mycket allvarlig. Pandemin ökar nu igen, nöden och behoven
är stora. Låt oss vända oss till Gud i gemensam bön.Välkommen att
vara med när många kristna i Sverige böjer knä, ber och fastar i rop
till Gud: Vi är i behov av ett stopp för pandemins framfart, botemedel
för smittan, styrka och ork till alla som drabbas, tröst till de som sörjer
att fler får en personlig relation till Jesus Kristus. Söndagen den 22/11
vill vi uppmana alla kristna i Sverige att be en dag. Vi uppmanar dig
som kan att också fasta. När du ber, böj då gärna dina knän. Bönen,
fastan och knäfallet är goda kristna vanor som inte automatiserar
bönesvar men blir en del i din ärliga bön till den Gud som hör när vi
ber. Gud välsigne dig!” (från Pingst.se)
Låt oss fortsätta offra till vårt viktiga missionsarbete i världen:
Equmeniakyrkans mission Bankgiro 900-3286
Swisch 9003286
Pingstmission, PMU
Plusgiro 900050-6
Swisch 9000506

Men ängeln sade till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till
er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Luk 2:10

All planerad verksamhet är inställd tills vidare
Gudstjänster
29 nov
6 dec
13 dec
20 dec
27 dec
3 jan
10 jan
17 jan

11.00 Lena Andersson
11.00 Sören Disby
11.00 Lena Andersson. Församlingsmöte
11.00 Pär Haglund
11.00 Sånggudstjänst. Lena A m fl
11.00 Lena Andersson
11.00 Frida Persson
11.00 Lena Andersson. Söndagsskola

Öppen kyrka
Måndag 14.00-18.00
Tisdag 10.00-13.00
Kyrkan är öppen för samtal, bön eller om du bara vill komma
in och sitta en stund.

Bön Tisdagar 11.00
Stickcafé och gubbgöra Onsdagar 13.30
Dagledigträff 9 dec 13.30 Sunnanängsbarnen lussar
Fredagsgänget Fredagar 19.00 från 11 år och uppåt
Hjärtats lovsång & bön. Gemenskap i lovsång och bön.
Fredagar ojämna veckor kl 19.45

Kontakt:
Pastor/föreståndare
Ordf.
e.post:
Hemsida:
Bankgiro 826-2503

0271-10451
Lena Andersson 070-6207719
Olov Berbres 073-8045075
info@centrumkyrkanalfta.se
kyrktorget.se/centrumkyrkan
Swisch 1235112925

