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sammanställt av Andreas Reinhard

BETEL-BREVET
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Bönehelg
Den 3-4 februari möts vi till Bön för
Hönö, i Betel. Det finns mycket att
be för men bönen denna helg
handlar om vad Gud vill med oss
som församling, samhället och vårt
uppdrag. Vi närmar oss Gud för
Hans goda vilja och för den här
världens skull.
Lördag 3/2, Bönedag (och fasta för
den som vill och kan) mellan kl 10
och 16 ca. Kom & gå när du vill.
Bönevandring runt Hönö 10-11 ca
Söndag 4/2:
11:00 Nattvardsgudstjänst, sång,
bön, predikan, söndagsfesten
18:00-20:00 Kyrkan öppen för Bön,
stillhet, lovsång och förbön.

Café & missionskvällar
11/3 sö 18:00 Sångarbröderna från
Skärhamn sjunger o vittnar, kollekt
för barnhem i Rumänien.
18/3 sö 18:00 Missionskväll Indien,
Dehra Dun Bible College, rektor
Singh Bandari samt Billy Johansson
Kollekt till arbetet med bibelskolan.
15/4 sö 18:00 Mission Nagaland,
Enar Olsson m fl
22/4 sö 18:00 Åstolspojkarna
Läsarsångskvällar i Fyrbåken,
med Hamneboaorkestern, Aste m fl
Fredagarna 2/2 & 2/3 kl 17:00

1 Tim.2:1-4

Vart är vi på väg?
Likt SVTs programledare frågar deltagarna i `På spåret` den klassiska
frågan, behöver även du, jag och vi som församling fråga oss vilken väg vi
går och vart den leder. I programmet handlar det om att känna igen det
man ser och hör, samt med hjälp av ledtrådar försöka lista ut resmålet.
Men vi har redan målet förklarat och beskrivet i Guds ord. Det kan på
ett kortfattat sätt benämnas Guds Rike, uttrycket Jesus ofta använde.
Om man delar betydelsen i två delar gäller den första delen Guds vilja
förverkligad här och nu genom våra liv, till att synliggöra Jesus i världen
och ära Gud. Och den andra delen gäller det eviga målet, räddning för
människan och evigt liv hos Gud. Alla vägar leder inte till himlen. Det
handlar om Jesus och vad Han gjort och gör för människan. Men HUR
ser detta Rike ut på Hönö och vad ger det för konsekvenser i vad
församlingen är, lever och gör? Nu, år 2018? För att kunna svara på den
viktiga frågan behöver vi lära oss att känna igen Bilden och Rösten av
Gud. Det gör vi bara med hjälp av Ordet och Anden som Han gett oss
och till församlingen. Då finns möjligheter vi behöver för att kunna gå
tillsammans mot ett klart gemensamt mål. Därför är prioritet ETT att
be om och ta emot Guds Ande för att låta honom undervisa oss om
vägen vi ska gå. Och att läsa & lyssna till Guds ord som är fötternas lykta
och ljuset på vår stig. När vi även gör det tillsammans blir det tydligt vad
vi gemensamt har fått. Kraften till att tjäna visar sig på ett djupt, brett
och omfattande sätt. Ska Du ta vara på detta denna vår? Men samtidigt
inte tappa fokus på omvärlden, din nästa som behöver just Dig för att se
vart hon/han är på väg och få hjälp att finna målet. Andreas Reinhard
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Vision Betelkyrkan
Nästa församlingskväll, sö 25 feb kl 18, kommer att handla om
visioner, förutom info och beslut om Skolstiftelsens förändring till
AB. Vi vill lyfta några viktiga frågor redan nu som Du kan be och
tänka över tills vi möts och får samtala.
Vad drömmer Ni om skulle genomsyra vår gemenskap som församling?

Gudstjänster & samlingar
Under söndagarna framöver fortsätter vi
temat ´10 Guds bud` med undervisning
som speglar livet och ger ljus och
ledning för att följa Jesus i vardagen.
4/2 `Upphöj vilan` Andreas R, sång &
musik Birgitta A & Karin S, nattvard
11/2 `Hedra far & mor`, Emma Anhage
sång & musik Elisabeth Bäckrud,
Gideoniterna informerar
18/2 `Släck inte livet`, Conny Söder,
sång & musik Johannes & Andreas G
25/2 `Teama i trohet & tillit´ , Andreas R,
sång Frida Abrahamsson, missionsinfo

Hur vill vi som församling bli uppfattade av nya besökare?
Vad önskar ni att vår församling skulle få betyda för Hönö och vara kända
för?
En månad senare, 25/3 kl 18, är församlingens Administrationsmöte.
Förutom ekonomiska frågor & beslut fortsätter vi då med samtalen.

Upptäck & Studera
Bibeln!
Tisdagar ojämna veckor
inbjuder vi kl 18:30 att i
Fyrbåken upptäcka o studera
bibeln. Kort undervisning,
studie och samtal i grupper,
samt avslutande förbön i
grupperna. Avslut senast kl 20

4/3 `Stjäl inte från någon´, Filip Larsson,
sång Jan Utbult m fl, nattvard
11/3 `Håll dig till sanningen`, Andreas R
sång Affe & Aste m Hamneboaorkestern
18/3 `Lämna begäret`, Andreas R, sång
25/3 Familjegudstjänst, Emma Anhage,
sång med Förskolan
BÖN tisdagar ojämn vecka 18:30,
onsdagar 19:00, 1:a sö i månaden 18:00
Torsdagsfikat 10:30, En timme värme,
fika, samtal & gemenskap. (Barnrummet)
Alla övriga samlingar se hemsidan för
tider och innehåll: www.betelkyrkan.nu
PÅSKEN 2018! Gemensamt med Sion
Fotö och Hönö Mission firar vi påsk:
29/3 to 19 Getsemanestund Hönö MK
30/3 fr 11 Långfredagsgtj i Betel
1/4 sö 11 Påskdagsgtj i Sion, 16 & 18:30
Musikalen `Se Mannen` i Hönö MK. (Var
med i kören!) Mer info kommer närmare
1 Tim.2:1-4

Vad är troendedop?
Funderar du på att bli döpt? Eller är du bara nyfiken på dopet? Du
kanske inte vet vad det innebär och vill veta mer? Eller så är du redan
döpt och vill påminna dig om varför? Den 27/2 18:00 startar vi
dopskola, varannan tisdag. Materialet
är anpassat för barn och ungdomar
från 10 år. Men den som är yngre eller
äldre är också välkommen med.
Ingen anmälan behövs utan det är bara
att komma första gången. Dopskolan
pågår sex tisdagar och man bör vara
med alla gånger. Det bjuds på
kvällsfika! Vid frågor kontakta Emma
eller Filip. Välkomna med!
Nu bär det snart av till Hemsedal! Vi åker söndagen den 11/2
med 46 ungdomar och ett bra gäng ledare. Be gärna för oss, så vi får
en trygg, rolig och välsignad vecka!
Tack att Du tänker på församlingens ekonomi. Bankgiro: 5045-8009
Swish: 123 580 7870
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