PASTORSBREV 5 november 2015 Centrumkyrkan Heby
BARN I CENTRUMKYRKAN HEBY

Vi ber om barn i Centrumkyrkan, att barn föds och att barn kommer till kyrka och
söndagskola. Och nu gläds vi med Sara & Jacob Rye-Danjelsen som under veckan berättat att
de får tillökning. Sara & Jacob: ”Tack alla kära vänner som bett för oss så länge. Nu är vi igenom
på andra sidan och kan glädjas åt att få bli föräldrar i maj. Det är alldeles fantastiskt och samtidigt
ofattbart. Man nyper sig i armen…” Bilden till vänster symboliserar pappa Jacob + mamma Sara
= barnet!
Chris Richards (hemma i England): “Thrilled! Great news� � � .”
Dave Richards (i Zimbabwe): “Hallelujah Hallelujah Hallelujah Amen!
So pleased to hear this news and you must give them Our love Dave.”

Söndagen den 25 oktober hade vi barnvälsignelse för Hilja, dotter till Johanna & Patrik
Almqvist. Bilden till höger ovan: Johanna Almqvist sjunger med välsignade barnet Hilja. Vi
gläds med Linda och Mikael Geleff som fått sonen Amadeus (nedan vänster). Och Josefine
och Samuel Rye-Danjelsens son Sackarias, som välsignades i juni i Centrumkyrkan.

DOPGUDSTJÄNST OCH BARNVÄLSIGNELSE
Ett av målen och ständig bön för våra söndagsgudstjänster är att det alltid skall vara fullsatt i
kyrksalen. Så var det den 18 oktober, då vi hade dopgudstjänst för Divine Habonimana och
med predikan av Andreas Tofters om ”Vad” eller ”Varför”. Fantastiskt var det att se 23 barn
som tågade till söndagsskolan. Det är också en dröm och bön vi har.

Vänster: Johan Rye förklarar vad dopet innebär för Divine med officianterna Peder Möller
och Kiell Tofters. Höger: Ann-Sofie Eriksson ordnar kön till söndagskolan.

NEAT
Apostoliska teamet för vår region (Östra Sverige) heter NEAT och består av pastorsparen i
Salt & Light-församlingarna i Västerås, Sala, Falun, Heby och Flen.

Vi älskar er alla! Kiell & Gertrud

