PASTORSBREV 12 MARS 2015

Tack David & Gill Oliver!
Efter 19 år kom Olivers tillbaka till oss. Det var
fantastiskt! Och det är 11 år sedan vi var hos dem i
Basingstoke. Denna weekend kommer att ge
mycket frukt i våra liv och vår församling.
Fredagens profetiska budskap om att
Centrumkyrkan skall upp på örnnivå enligt Jesaja
41; lördagens revolutionerande undervisning om
helhetssyn på kallelse till arbete och tjänst;
söndagens predikan om tungotal med praktik.
Därtill många samtal och förböner.
”God wants the eagle in this Church to be released
from things that hold you earthbound.”
“A new season He is spoken to you in the fire now He wants to take you higher.”
Du som inte hade möjlighet delta i fredags och vill vara delaktig i detta profetiska skeende, hör av dig
till oss, så får du budskapet. David Olivers uppenbarelse och undervisning om vår kallelse till arbete
är förlösande och grundläggande. För många var det nu en aha-upplevelse i lördags. Vi skall följa upp
detta seminarium. I höstas predikade profeten Buck Hudson i Centrumkyrkan att tungotalet är
förutsättning för väckelse. Nu kom profet nummer 2 med samma budskap. Gud måste mena något
med det! David Oliver har också nu börjat be för att ytterligare fem kristna familjer skall flytta till
Heby och engagera sig i Centrumkyrkan. Låt oss supportera David i hans bön för vår församling!

CARL´s BEGRAVNING
Begravningen för Carl (4 år, 8 månader) blir torsdag 26 mars klockan 13.30 i Västerlövsta kyrka.
Gudstjänsten är på engelska, så att familjemedlemmar från Kamerun kan vara delaktiga. Eftersom
familjen har en katolsk bakgrund leder den katolske kyrkoherden Andreas Bergmann i Uppsala
gudstjänsten i samarbete med Kiell Tofters. 50 afrikaner beräknas delta och det vore en heder för
Carl´s minne och stöd för hans föräldrar Blaise och Nina om många från Centrumkyrkan kan delta. I
gudstjänsten blir det både väckelsesånger från Kamerun och svenska psalmer. Efter gudstjänsten är
det jordfästning på kyrkogården i Heby. Därefter blir det minneshögtid i Centrumkyrkan i vilken
katolske prästen deltar. Vi behöver många medarbetare i kök, sång, musik, ljud, tolkning, värdskap,
etc. Vi är tacksamma om du kan vara med och hjälpa till. Framförallt ber vi för denna dag fylld av sorg
och smärta.

FLYTTBESTYR
Vår dotter Rebecca, som bott i Heby, fick under vintern stor vattenskada, så man måste bryta upp
golv i fyra rum. Hon har nu fått ny bostad i Morgongåva och vi har hjälpt henne med rensning,
packning, flyttning och i ordningsställande. Vi är tacksamma för den hjälp vi fått av medarbetare i
församlingen.

Må Kristi frid uppfylla er alla!

Kiell & Gertrud Tofters

