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BETEL-BREVET
vad händer? | delaktighet | goda ord

Församlingsdag 3/6
Söndag den 3 juni samlas vi till
Församlingsdag. Gudstjänst med
predikan, medlemsupptagning,
sång & nattvard följs av kyrklunch,
församlings-möte och kaffe. Vi
informerar och tar upp viktiga
framtidsfrågor. VÄLKOMMEN!

Vår bästa
tid är nu?!
Våren är en fantastisk,
men också märklig tid på
många sätt. Hur fort allt
går och hur allting ska
hinnas innan sommaren
äntligen kommer med vila och återhämtning? Samtidigt som det är en
så underbar tid då livet triumferar och naturen slår ut i full blomning
(som tyvärr ger allergiska besvär för många). Vår blir snabbt sommar,
den ena trädarten löser av den andra i kort intensiv blomningstid. Den
bästa tiden är väl nu? Det är mitt i denna omvandling som vi behöver
låta oss själva formas och förvandlas i Guds kärleks goda vilja och plan.
Men inte är det alltid lätt att låta sig vara stilla i Hans hand och närhet.
För allt annat lockar och drar vår uppmärksamhet och engagemang.
Viktigast är att leva i Guds kärlek; Det är grunden som håller och bär
våra liv. Så att vi kan se tillbaka med tacksamhet och en blick av nåd
över våra liv: Guds trofasta kärlek har aldrig lämnat oss. Kanske det
känns som att den bästa tiden ändå varit? Att ungdomens vår och
drömmar aldrig kommer igen. Och alltför många goda upplevelser
endast hör till det förgångna i minnenas arkiv? Det är som profeten
Jesajas ord när han utbrister: ”Allt kött är som gräs, och all dess härlighet som
blomman i gräset. Gräset vissnar och blomman faller av...” Sanningen är
ganska brutal; Underbart är kort. Kunde vi då inte fått vara evigt unga?
Kunde inte skönhet och liv få växa, leva och bestå? Varför låter livets
Gud förgänglighetens makter hållas? Det är just mot bakgrunden av
livets begränsning som vi kan bli visa, lära oss och vilja välja rätt väg.
Ändå rymmer profetens ord inte bara livets sanning, utan ett
evangelium (glatt budskap). Han säger: ”men Herrens ord består för evigt.”
Det stannar inte med det skrivna goda gudsordet. Det är ändå större
och personligare. ”Och Guds ord blev människa (kött) och bodde hos oss. Och
vi såg Hans härlighet, den enfödde Sonens härlighet. Han var full av NÅD och
sanning.” Därför har vi alltid den bästa tiden inom oss. Vi går med Livets
Herre! Och Han ska snart göra allting nytt, då ingenting förvissnar mer
och allting blommar och lever i evig grönska & härlighet. Den bästa
tiden både är och kommer! Jes.40:6-8, Upp.21:5, 22:1-5 Andreas Reinhard.
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Sommaren 2018, planerat
Gudstjänster i juni, kl 11:
3/6 Församlingsdag! Predikan Andreas
R, sång Desmond Fernando, musik
Jan Utbult, nattvard, medlemsupptagning. Lunch, församlingsmöte.
10/6 Sommargudstjänst, Filip L,
Emma A, Birgitta A m fl. Utflykt till
`Engelsmännens hage`, se aﬃsch >>>
17/6 Sång & predikan Sandra &
Henrik Olsson, Öckerö
24/6 Predikan & Missionsberättelse
Emma Alfredsson, sång Filip L m fl
Gudstjänster i juli o augusti kl 10:
1/7 Predikan Emma Anhage, sång med
Aﬀe & Abrahamssons, Nattvard
7-15/7 Hönökonferensen, se hemsida...
22/7 Gemensamt med Hönö miss.förs.
Donald Bergagård sjunger o talar
29/7 Gemensamt i Missionskyrkan
5/8 Missionscafemöte, `Swahililand`
Alderblads och Utbults sjunger o talar
12/8 Gemensamt i Missionskyrkan
19/8 Johan Lindberg från RIA
berättar, sång
------

------

------

25-26/8 Upptaktshelg för alla åldrar!
Lördag aktivitetsdag, söndag dop mm
1-2/9 En helg om och med bön!
ÖVRIGT:
Bön onsdagar kl 19
Andakter Bergmans 31/5, Solhöjden 1/6
19/6, 18 Inspiration för söndagsfesten
Närradioandakter från Betel, vecka 23
Torsdagsfikat har avslutning 7 juni.
Startar på nytt efter sommarlovet.

Tack från Anne-Marie
Kära församling!
Nu tackar jag för mig som administratör i Betel efter drygt 22 år.
Det har varit omväxlande: stort, smått, roligt, sorgligt, spännande,
tråkigt och intressant.
Gud är trofast! tillsammans med honom får vi fortsätta framåt.
Juni månad är jag i tjänst vecka 24, från 1 juli ansvara jag endast för
ekonomi och löner 10 tim/ veckan.
Tack även för de fina blommorna jag fick på min 65-årsdag.
/ Anne-Marie
Öarnas gemensamma
ungdomsläger Sommarfaest
är under vecka 29 i år, 16-21/7.
Det innebär direkt efter
Hönökonferensen. Sprid,
planera & satsa på denna för
så många viktiga, och
livsavgörande vecka!

Sommartider
Exp är bemannad tis & to kl
10-12. Under vecka 30-31 är
den dock obemannad och då
finns jouräldste. v 30 Ulf S 0708-483821, v 31 Martin S 0766-437135
En välsignad sommar önskar vi på exp! (Se även sommarprogram)

