MISSIONSKYRKAN I BORGÅ *NOV- DECEMBER 2017
Närmare Gud, varandra och andra!

Jesu födelse och hans betydelse.

http://missionskyrka.net Fb: Missionskyrkan

November

Tror vi fortfarande på Julgubben?
Nej, jag hänvisar inte till de ateister som påstår att tron på Gud är som att tro på tomtar och troll!
Istället undrar jag om vi människor faktiskt nöjer oss med att
fira jul enbart i tron på julens glansbilder, mekaniskt och
återkommande?
I förlängningen är frågan om vi tror att det finns en djupare
mening med livet? Att allt inte bara är ett i grunden desperat
tidsfördriv, som döden tröstlöst sopar undan som en avbarrad gran efter nyår: livet, kärleken, arbetet, familjen, allt!
Nej! Livet en djupare mening eftersom ”bakom allt, finns du
Gud, finns en tanke och en mening”, som Roland Utbult har
sjungit. Då blir också Julen, ja hela livet, en tid då vi kan fira
stort och är på riktigt glada! Ja, djupt tacksamma att Gud
gav oss Jesus, vår Frälsare och Herre, syndernas förlåtelse
och med honom tron och en hjälpare, den Helig Ande! Gud
har visat sig, Gud har bevisat färg. Han kom för att rädda dig
och mig!
God Jul & Gott Nytt År till alla!
Mvh, Henrik.
SÖNDAGSSKOLAn samlas 1-2 gånger i månaden,
ibland som en del av en gudstjänst för alla åldrar.
Fanny Backman är ansvarig ledare.

Söndag 5.11, kl.11: Gudstjänst med
nattvard, tolkning till kinyarwanda. Patrik
Nordman predikar. Lunch.
Fars Dag, söndag 12.11, kl.11: Gudstjänst för alla åldrar, med Filadelfia. Söndagsskolan, Joykids.
Rasmus Forsman predikar, Fanny Backman. Lunch.
Söndag 19.11, kl.11: Gudstjänst med nattvard. Vittnesbörd,
ordet är fritt, bön. Kaffeservering.
Söndag 26.11, kl.17: Gemensam gudstjänst i Filadelfia.
Söndagsskola. Servering.

December
Första Advent, söndag 3.12, kl.11: Gudstjänst med nattvard, tolkning från kinyarwanda, predikan: Jean Claude
Tuyishime. Lunch.
Andra Advent, söndag 10.12, kl.11: Gudstjänst, gemensamt
med Filadelfia. Edward Holmberg predikar. Söndagsskola. Kollekt till FMU, dvs Missionskyrkornas barn– och ungdomsarbete,
lägerverksamhet etc. Lunch.
Tredje Advent, söndag 17.12, kl.16 (obs tiden) Gemensam
julgudstjänst för alla åldrar i Filadelfia. Program av alla olika
åldersgrupper. Grötservering.

Taivas on Auki– kokouksia torstaisin klo 19!
Rukousta, ylistystä, opetusta, esirukousta.

Övrigt:

Alive! -ungdomskväll- info på Facebook eller Rasmus

Lördag 18.11. kl. 10. Mixningskurs i Missionskyrkan.

Forsman, 050 -55 75 325 .

Torsdag 23.11 kl. 18. Ledningsgruppen träffas hos
Hencka och Cisse.

Joykids, se Filadelfias hemsida.

Afrikanska möten på kinyarwanda & swahili
LÖRDAGAR kl. 10-14 & SÖNDAGAR kl. 14-17.
(Med reservation för ändringar då det är annat program.)
Tolkning i bänkarna vid behov och enligt möjlighet.

Vi ber i församlingens gudstjänst och kan be för ditt böneämne, anonymt om du så önskar. Det finns också bönegrupper som samlas under veckan. Allmän bön varje lördag kl. 10-11 i Filadelfiakyrkan på Nordensköldsgatan 22.

KONTAKT: (Besök också hemsidan & Fb!)
Henrik Nymalm, pastor, 0400 - 512643
Carola Gull, sekreterare 040 - 567 69 98
Dick Gustafsson, kassör.

Måndag 27.11 kl. 18. Församlingsmöte med bibelsamtal i Missionskyrkan.
Lördag 9.12 kl. 15 Tomas Sandell gästar Israelföreningens möte i Äppelbackens servicecenter. Tema: 100 år
sedan Balfourdeklarationen om Palestina som ett hemland för det judiska folket.
Måndag 11.12 kl. 17. Styrelsemöte

Fråga oss om bönegrupper!

MISSIONSKYRKAN

Bankkonton:
Verksamheten: FI 23 4050 1010 004058

Fredsgatan 37
06100 Borgå

Facebook: Missionskyrkan
Fanny Backman, ordförande, familjekontakter Byggnadskassa: FI 89 4050 1020 019187 Borgå…… Epost:
FMU: barn & unga: FI 81 4050 1020 014287 h.nymalm@gmail.com
och söndagsskola 050 - 545 1221.

