Annie Johnson Flint 1866-1932
Hon var uträknad, men Guds tanke med henne liv var större.
Tidigt blev Annie föräldralös, en tragedi i sig självt, men att hon dessutom var blind gjorde
det hela ännu svårare. Utöver detta så kämpade Annie under sitt liv med både kronisk
ledgångsreumatism, inkontinens och cancer… Men Jesus verkade i henne och igenom
hennes liv, inte trots hennes svårigheter utan igenom dem.
Hennes förtröstan på Jesus i det svåra, gav henne en förmåga och ett språk som ledde
henne till att författa dessa rader.
”Han ger mera nåd då min börda blir större
när arbetet växer, mer kraft han mig ger
med ökade trångmål hans kärlek fördubblas
när prövningar möter, sin frid han mig ger
När allt vad jag ägt utav mod syntes svika
när kraften är tömd fastän dag ej är slut
när jag har nått botten av tillgångar egna
vår fader då endast begynt att ge ut
Hans kärlek är gränslös
Hans nåd är oändlig
Hans kraft ingen människa utforskat än
Ty av sina eviga väldiga skatter
Han giver och giver och giver igen.”

Anna Boström - AVTACKNING.
Som det informerats om tidigare så slutar Anna sin tjänst som barn & familjepastor i församlingen
nu på söndag 31/5. I teamet på expeditionen så avtackade vi henne i veckan med wienerbröd och
en bukett, men resten av församlingen ska också få möjlighet att hedra & tacka henne så snart vi
har möjlighet att träﬀas igen. Så håll till godo! Men det hindrar inte att ni ringer eller skickar Anna
ett sms redan nu.

LP - mån kl 18:00
I måndags så öppnade LP upp försiktigt igen, med tydliga riktlinjer när det gäller handhygien och
avstånd. De som tillhör en riskgrupp uppmanades att följa myndigheters rekommendation och
stanna hemma.
Stå med i bön för de fortsatta arbetet.

Ekonomi
Ekonomin ser överlag god ut i församlingen, även om vi inte nådde upp till vårt mål för insamlade
medel i april. Därför vill jag uppmana er att fortsätta föra in tiondet och ge till Guds verk/
församlingen.

Var gärna med redan nu och ge extra till renoveringen/ombyggnationen av församlingsvåningen.

Märk din gåva med - ’Renovering’
Bankgiro: 250-2623
Swish: 123 114 5754

Teknik.
Våra ljudtekniker har fortsatt under pandemin att bygga klart baslådor under plattformen förbättra
ljudbilden i kyrkan, så bra! De ser även över behovet av nya mikrofoner, ny medhörning för de
som medverkar på plattformen samt andra investeringar/förbättringsmöjligheter som ryms inom
deras 100 tkr budget för 2020.
Våra bildtekniker har fått den nya datorn är på plats, men de väntar på andra delar ska finnas
tillgängliga för inköp (bildmixer & ytterligare kamera) då det råder högt tryck på sådan utrustning
pga världsläget.

Nattvard 7/6
Nästa söndag, dvs den 7/6 så kommer vi fira Nattvarden - Herrens måltid tillsammans. Jag vill
uppmana dig att under kommande vecka införskaﬀa tex druvjuice eller saft samt kex eller
liknande och ha dem tillgängliga till gudstjänsten.

Församlingsmöte 7/6 kl 18:00
Välkomna till ett församlingsmöte online 7/6 via videoplattformen Zoom! likt förra gången.
Dagordning samt bilagor kommer framöver.

_________

Begravningsgudstjänst - Bernt Kihlberg 12/6 kl 11
Fredagen den 12/6 kl 11 så är det begravningsgudstjänst för Bernt Kihlberg som tidigare under
maj fick hembud. Begravningen begränsas till kretsen av de närmaste pga smittorisken men den
kommer sändas över webben. Länk till den sändningen kommer finnas på hemsidan och
informeras om framöver.

Församlingen & gemenskap.
Vänner, vi har alla ett uppdämt behov av att få mötas och risken är att vi börjar bli oförsiktiga trots
att pandemin ej är över. Att vara församling är inte knutet till byggnaden, så ring någon du saknar
och ta en bönestund/fika tillsammans på behörigt avstånd i badhusparken!

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

