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MÅNEDENS TEKST
Når du går gennem vande, er jeg
med dig, gennem strømme, de river
dig ikke bort; når du går gennem ild,
skal du ikke svides, luen brænder dig
ikke. Es 43,2.
Gud har på Jorden en menighed, der
er hans udvalgte folk, som holder
hans bud. Han leder ikke spredte
udløbere, en her og en der, men han
leder et folk.
Ingen behøver at tvivle, at frygte for,
at værket ikke skal lykkes. Gud går i
spidsen for værket, og han vil sætte
alt i orden. Hvis der ved værkets
centrum er forhold, som trænger til
berigtigelse, vil Gud tage sig af det
og arbejde for at rette på alt, som er
forkert. Lad os have tro på, at Gud
vil føre det ædle skib, som bærer
Guds folk, trygt i havn.
Da jeg for mange år siden sejlede
fra Portland, Maine, til Boston, blev
vi overfaldet af en storm, og de høje
bølger kastede os hid og did. Lysekronerne faldt ned og kufferterne
rullede fra den ene side til den anden
ligesom bolde. Passagererne blev
bange og mange skreg, fordi de troede, de skulle dø.

Lidt senere kom lodsen om bord.
Kaptajnen stod i nærheden af lodsen, da denne havde taget roret, og
han udtrykte ængstelse for den kurs,
skibet blev ført i. »Vil De overtage
roret?« sagde lodsen. Det var kaptajnen ikke villig til, for han vidste,
at han manglede erfaring. Så blev
nogle af passagererne urolige og
sagde, at de var bange for, at lodsen
skulle knuse dem mod klipperne.
»Vil De tage roret?« sagde lodsen.
Men de vidste, at de ikke kunne føre
skibet.
Når I synes, at værket er i fare, så
bed: »Herre! vil du stå ved roret! Før
du os igennem vanskelighederne!
Bring os trygt i havn!« Har vi ikke
grund til at tro, at Herren vil føre os
igennem til sejr? …
I kan ikke med jeres begrænsede
forstand forstå alle Guds tilskikkelser. Lad Gud tage sig af sit værk!
Ellen G. White,
Herren kommer, (1. maj)

DET SKER OM SABBATTEN
3. juni - Temasabbat
Prædikant: Stan Sedlbauer, leder af Amazing Discoveries i Tyskland.
Kollekt: Digital evangelisme
Kl. 09.45: Bibelstudium
Kl. 11.15: ”Reformationen - hvorfor er der 2 kirker?” v. S. Sedlbauer
Kl. 13.00 ca.: Sammenskuds-måltid. Medbring gerne en vegetarisk
ret eller salat, hvis du har mulighed for det.
Kl. 14.30: ”Selvunderholdende missionsvirksomheder - en konkurrence til kirken eller en velsignelse?” v. S. Sedlbauer
Møderne er på tysk, men der vil være oversættelse til dansk.

10. juni
Gudstjeneste - Prædikant: Line Nielsen, kollekt: hjælpekassen
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

17. juni
Gudstjeneste - Prædikant: Kenneth Jørgensen, kollekt: W. Veight projekt
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten

24. juni
Gudstjeneste - Prædikant: Bent Olsen, kollekt: administration
Sammenskuds-måltid efter gudstjenesten
KOLLEKTER
Dato

Gudstjeneste

Sabbatsskole Børnebibelklub

01.04.17

1.420,00 Menighedsskoler

510,00

-

08.04.17

1.211,00 Kirkedøren

996,00

47,50

15.04.17

1.106,50 Vedligehold

751,00

106,50

22.04.17

1.086,00 Mission

823,00

10,00

29.04.17

1.429,00 Menighedens udgifter

803,00

65,00

Kontonr. til Adventistkirken København: 2520 6284570829

ØVRIGE AKTIVITETER
DENNE MÅNED
Bestyrelsesmøde mandag d. 12. juni. kl. 17.15
Indkomne forslag til dagsordenen skal fremsendes til peps@struksnes.dk
senest en uge inden bestyrelsesmødet.
Menighedsmissionsmøde mandag d. 12. juni kl. 19.15
Alle menighedens medlemmer er velkomne til at deltage.
Bibelstudium i Qure tirsdag d. 13. juni kl. 18.00
Ren by - torsdag den 29. juni kl. 14-15.30
Mødested: Hall’en, Suomisvej 5
Gademission ved Rundetårn hver onsdag kl. 14-17 ca.
Hør nærmere hos Lis Bucka-Christensen tlf. 27541160.
Bibelstudium om vores trospunkter v. Kenneth Jørgensen
Hver onsdag kl. 18.30 i kirkens stueetage.
Care-gruppen holder ferie i juni og juli
Næste gang er d. 15. august kl. 16.00-18.00
Parkering
Gæster og besøgende må gerne parkere på kirkens parkeringsplads sabbats
formiddag. Senest kl. 14.30 flytter vi bilerne ud på gaden, så Cafékirkens
gæster kan bruge pladserne. Der er gratis parkering i 2 timer på gaden.
Husk at stille P-skiven.
Kontaktpræst
Thomas Müller tlf. 51312100, e-mail: thomas.muller@adventist.dk
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