PASTORSBREV 5 MARS 2015
Vår älskade Carl har lämnat oss!
Detta sorgliga och chockartade besked fick vi
fredagen den 27 februari. Klockan 14 flyttade
Carl från den fysiska tillvaron på jorden till
härligheten hos Jesus Kristus. Många i
Centrumkyrkan har bett mycket för Carl,
dock fick han flytta hem i unga år, 4 år och 8
månader gammal.
Det är naturligtvis mycket svårt för
föräldrarna Blaise och Nina samt systern
Carianne.
Vi fortsätter att be för familjen. Lördagsnatt
skrev mamma Nina till oss:

”Thanks Pastor Kiell for the prayers and support. It meant a world to me, I do not even think you all
can ever understand.
I am so many miles away from home but had all the spiritual support which is all my family needs at
this point of time. I grieve like a mother and human but as a Christian I know God had a plan. My
baby is an angel and is sleeping peacefully under the protection of our father in heaven.
Sometimes I am strong, sometimes I am crumbled and fall down. I am grateful for all the prayers. The
devil is a liar and the joy of the Lord remains my strength.”
Som församling tror vi på helande, fortsätter förkunna helande och ber för helande! Centrumkyrkan
är en oas av kärlek, omsorg och helande. Florence och Ange Marie har visat stor omsorg och hjälp till
Carl och hans familj. Vi samtalar nu med Blaise och Nina om begravning, minnesstund och
jordfästning. Det är mycket nytt för en inflyttad afrikansk familj, och de behöver församlingens stöd
och hjälp. Vi återkommer när vi vet när och hur begravningen blir.

David Oliver i Centrumkyrkan 6 – 8 mars
David Oliver, England, betydde mycket för vår församling under många år. Nu är han äntligen tillbaka
med hustru Gill på fredag – söndag. På fredag kl. 19 har vi Fellowship (gemenskap, samkväm) med
David och Gill. Lördag kl. 10 – 15 (inkl. lunch) undervisar David om din kallelse till arbete, företagande
och förvaltarskap. David har en särskild uppenbarelse inom detta viktiga område. Söndag kl. 11
Celebration med predikan av David Oliver. Missa inte dessa tre dagar! Alla samlingar är i
Centrumkyrkan Heby.

Program och berättelser
Församlingen hade sitt årsmöte i söndags 1 mars. Årsberättelsen, som berättar om allt vad Gud har
gjort i Centrumkyrkan under år 2014, kan du finna på www.ckheby.se. Gå till Församlingen och
Dokumentarkiv. Där finner du årsberättelsen. Program och schema finns också för perioden mars –
augusti. De finns i tryckt form i kyrksalen, men också digitalt på webbplatsen.

Bön i måndags
I måndags hade vi gemensam bön med bedjare från Centrumkyrkan Sala. Det var en fantastisk och
profetisk bön, som lovar gott inför framtiden. Naturligtvis var det smärta i bönen, eftersom Carl har
dött och det finns andra utmaningar. Men håller vi ut i Jakobskampen (hela natten; 1 Mos. 32:22-32),
så blir det till slut seger, genombrott och välsignelse. Jakob kämpade med Gud och med människor
och vann seger (v.28). Så gör vi också!

Allt gott i Kristus till er alla!

Hälsningar Kiell & Gertrud

