Rom 4:16-17
”Därför heter det "av tro", för att det ska vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomlingar,
inte bara för dem som hör till lagens folk utan också för dem som har Abrahams tro. Han är allas
vår far, som det står skrivet: Jag har gjort dig till far till många folk.
Och det är han inför den som han trodde på, Gud som ger liv åt de döda och kallar på det som
inte är till som om det var till. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så…”
Vad tror du och hoppas till Gud för? Är det något tillsynes hopplöst, omöjligt och svårt?
Bra, fortsätt med det! För Gud är ingenting omöjligt! Om du inte har något… be att Gud ska ge
dig en längtan, drömmar & visioner.

Aleksander med ett leende på sina läppar då han kommer upp ur vattnet i dopgraven.

Dop!
Aleksander
Radovalovic döptes
lördagen den 16/5.
Aleks bad
frälsningsbönen i maj
förra året, sedan
dess har tron på
Jesus fått växa och
nu mynnande det ut
dop där han gav sitt
liv till Jesus.
Gud fortsätter verka
även under Coronatider och det gläds vi
över!

Sommaren &
gemenskap.
I teamet så arbetas vi för fullt med att strukturera sommarens gudstjänster, men församlingen är
så mycket mer. Bibeln talar om oss som en familj, ett folk och en kropp.
Vi vill därför uppmana er att fortsätta höra av er till varandra, men också att försöka träﬀas
utomhus när vädret tillåter och på behörigt avstånd. Vi har alla ett uppdämt behov av att få mötas,
låt oss göra det på bästa sätt.

Anna Boström - Avslutar sin tjänst 31/5
Om drygt en vecka så går Anna Boström som jobbat som Barn & familjepastor på semester och
hennes tjänst avslutas i samband med det.
Vi säger tack Anna!
För dessa 6 och ett halvt år som du tjänat församlingen, familjerna och barnen!
Vi säger också tack Jesus för att Anna, tack att du hjälper henne i framtida äventyr och
utmaningar.
Läs även Anna brevet som hon skrivit.
Vi vill uppmuntra dig som får veckobrevet att vara med i BÖN för processen framåt kring barn och
familjeverksamheten, att Guds vilja får ske och att det blir rätt person för den framtida tjänsten.
Bed också för kreativitet och nytänk, bed för ett starkt barn och familjeråd.
Tillsammans så vill vi att stötta barn och familjer i församlingen och att Östersund ska lära känna
Jesus.
Har du något förslag på rådsmedlem eller om du själv vill vara med, meddela Sebastian.

Städning
Mycket av vår verksamhet och olika aktiviter har tagit paus, men en hel fortsätter tex arbetet med
gudstjänster, ungdomssamlingar och framöver är det begravning.
Därför så behöver vi ändå städa kyrkan, kolla så det är rent och snyggt.
Vi vill uppmana de städgrupper som finns att ändå försöka städa, men att ändå ta de nödvändiga
försiktighetsåtgärdens som behövs pga viruset Covid-19.
På dörren till städskrubben finns en checklista som vanligtvis använts vid vårstädningen, där får
du gärna också göra en insats och ta en punkt eller två.

PMU Second Hand.
I Europa så börjar man så sakteliga öppna upp länder och försöka finna ett nytt normaltillstånd
efter virusets framfart i våra kontinent. Men i övriga välden och särskilt de områden som innan
viruset redan kämpade med fattigdom, konflikt och svält så får detta oerhörda konsekvenser.
Dels sjukdomen i sig, för de finns inte tillräckligt med utrustning. När länder stänger ner för att
stävja smittspridningen så drabbas många hårt då inte får någon inkomst.
Där finns inga sociala skyddsnät.
Om du kanske velat uppmuntra någon sjukvårdspersonal i Sverige men inte kunnat eller hunnit,
så gör du en MINST lika stor insats genom att avvara en lördag på Second hand.Var med du som
har möjlighet och inte är begränsad av myndigheters rekommendationer.
Hör av dig till. Emma Gustafsson 0702068933 eller Putte By 0706780300

Avslutning.
Så jag vill önska dig en välsignad helg!
Fira gudstjänst med oss på söndag kl 11, webbsändningen finner ni på pingstosd.se

