MISSIONSKYRKAN I BORGÅ: SEPTEMBER 2018
Jesus på korset.
av Salvador Dali

Närmare Gud, varandra och andra!

Böner ur Psaltaren.
”Jag höjer min röst och ropar till Herren, jag höjer min
röst och ber.. Jag utgjuter mitt bekymmer inför honom
och talar med honom... När min ande tynar bort i mig är
du den som känner min stig... För min själ ut ur fängelset,
så att jag kan prisa ditt namn.”(142:2-4,8)
”Jag sträcker ut mina händer till dig, som ett törstigt land
längtar min själ efter dig.” (143:6)
”Lovad vare Herren... min nåds Gud och min borg, mitt
värn och min räddare, min sköld och min tillflykt... Herre,
vad är en människa att du vill veta av henne, en mänskoson
att du tänker på honom?” (144:1-3)
”Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt
namn alltid och för evigt, jag vill dagligen lova dig och
prisa ditt namn.. Ditt majestäts härlighet och ära vill jag
begrunda” (145:1-2,5) ”
”Nådig och barmhärtighet är Herren, sen till vrede och
stor i nåd, Herren är god mot alla... dina fromma skall lova
dig. De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din
makt.”(145:8-11)
”Lita inte på furstar (politiker, presidenter), inte på mänskor (ingen är som Gud) som inte kan frälsa.” (146:3)
”Det är gott att lovsjunga vår Gud, sådan lovsång är ljuvlig
Kyrkan byter bank (OP)!
Nya kontonummer som skall användas från och med september finns nere på sidan. Referensnummer enligt följande: församlingen 2561, byggkonto 2587, fmu 2642, diakoni 2626. Betala till rätt konto och skriv också referensnummer.

SÖNDAGSSKOLAN koordineras av Fanny
Backman, telefon: 050 - 545 1221
Alive! och Joykids. Info: Rasmus Forsman 050-5575325.
Allkristen svenskspråkig bön lördagar klockan 10 i
Filadelfia, Nordensköldsgatan 22.

KONTAKT: (Besök också hemsidan & Fb!)
Henrik Nymalm, pastor, 0400 - 512643
Fanny Backman, ordförande, söndagsskola
050 - 545 1221

http://missionskyrka.net Fb: Missionskyrkan

Gudstjänster och samlingar:
Lördag 1.9 kl. 10: Städtalko i kyrkan

Söndag 2.9 kl. 11: Gudstjänst med nattvard och
söndagsskola. Tolkning till kinyarwanda. Lunch. Patrik Nordman.
Måndag 3.9 kl. 18: Bön
Tisdag 4.9 kl. 19: Lovsångskväll
Onsdag 5.9 kl. 18: Församlingsmöte med bibelsamtal

Söndag 9.9 kl. 18: Möte i Filadelfia. Kenneth och Elisabeth Witick välkomnas.
Måndag 10.9 kl.18: Bön

Söndag 16.9 kl. 11: Gudstjänst med nattvard och söndagsskola.
Lunch (10,-) till förmån för FMU! Henrik Nymalm m.fl.
Måndag 17.9 kl.18: Bön
Onsdag 19.9 kl.19: Allkristen tvåspråkig bön i Filadelfia.

Söndag 23.9 kl. 11: Gudstjänst och söndagsskola. Olle Rosenqvist
talar. Lunch. Tillsammans med Filadelfia. 14.00: Olle på afrikanskt möte
Måndag 24.9 kl.18: Bön
Söndag 30.9 kl. 11: Gudstjänst eller församlingsdag!

Afrikanska möten på kinyarwanda (& swahili)
LÖRDAGAR ca kl. 11-15 & SÖNDAGAR kl. 14-17
(Med reservation för ändringar då det är annat program.)

TAIVAS ON AUKI torstaisin klo 18.00 !

Övrigt:
Böne-, bibelstudie- och andra grupper finns också.
Församlingen hör till Missionskyrkan I Finland (mkf.fi)
Läs om oss på missionskyrka.net. Följ oss på Facebook.
LEDNINGS– OCH FÖRSAMLINGSMÖTEN etc.:
5.9 kl. 18 Församlingsmöte med bibelsamtal, Patrik Nordman; 19.9 kl. 17.30 Programråd; 3.10 Ledning– och styrelse träffar Filadelfia; 29.10 kl. 19 Styrelsemöte

Bankkonton:

MISSIONSKYRKAN,

Verksamheten: FI90 5358 0620 4032 50

FREDSGATAN 37

Byggkonto: FI89 5358 0620 4032 68

Carola Gull, sekreterare 040 - 567 69 98

FMU: barn& unga: FI45 5358 0620 4032 84

Dick Gustafsson, kassör.

Diakonikonto: FI67 5358 0620 4032 76

Facebook: Missionskyrkan
Borgå…… Epost:
h.nymalm@gmail.com

