D. 10. januar 2023 fylder
Lilli Jonasen 80 år,
og d. 13. marts fylder
Ove Krabbe 75 år.

Kontakt l kirken:
Gerda & Jørgen Nielsen
Stjernevænget 2, 7700 Thisted
gjnielsen@live.dk
tlf. 22 66 50 12

Runde dåbsdage.
D. 20. februar har
Nicolai Møller 40 års dåbsdag.
og d. 31. marts har
Charlo*e Jonasen 35 års dåbsdag

Menighedsråd:

Menigheden gratulerer og ønsker
Guds rige velsignelse.

Kirsten Jonasen
Klit70@outlook.dk

tlf. 97 97 71 87
mobil 40 21 82 87

Orla Møller
kom@info.dk

tlf. 97 98 51 63
mobil 25 34 51 63

Rosenkrantzgade 10, www.thistedbap stkirke.dk

Endnu et år oprinder,
velsignet nyt for mig!
O, Jesus, lad det blive
et år i pagt med mig.

Lilli Jonasen
mobil 26 35 61 84
Lilliogbent@hotmail.com

Rengøring i kirken.
Jan.:
Feb..:
Marts:

nyt fra
Baptistkirken

Thisted Bap stkirke
Rosenkrantzgade 10, 7700 Thisted
www.thistedbap stkirke.dk

Runde fødselsdage.

Jørgen Nielsen
gjnielsen@live.dk

Sonja og Jørgen M .Larsen
Edith og Henning Jonasen.
Lilli og Bent Jonasen.

mobil 22 66 50 12

Endnu et år med nåde,
barmhjer*ghed og fred.
O, lad dit ansigt lyse
velsignelse herned.

Menighedens kasserer:
Henning Jonasen
Sennelsvej 13, 7700 Thisted
jonasen@mail.dk tlf. 23 31 54 27 (H)
51 33 78 27 (E)
Menighedens konto: 5800-8128767178

Dørvagt og nadvertjeneste.
Jan.: Edith og Henning - Kirsten og Orla
Feb.: Kirsten og P. E.- Gerda og Jørgen.
Marts: Lilli og Bent - Kirsten og Orla

Endnu et år *l vandring,
*l lovsang og *l bøn.
Lad alle dage blive
en vandring med Guds søn.
Endnu et år at tjene
og vidne om Guds fred
og mere helt at leve
i Kris* kærlighed.

Menighedens Børn og unge:
Charlo7e Jonasen,
Holmevej 48, Nors, 7700
Charlo7e.jonasen@hotmail.com

Januar, februar og
marts 2023.

Deadline for næste blad:
19. marts 2023
Stof *l bladet modtages med tak.

Frances Havergal 1874
Emil Larsen 1933
59
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Endnu et år oprinder,
velsignet nyt for mig!
O. Jesus, lad det blive
i liv og død med dig!

Planlagte møder og gudstjenester i
Januar, februar og marts 2023

Januar

Søndag d. 2. kl. 10

Gudstjeneste. Michael Christensen. Palmesøndag.

Fredag d. 14. kl. 18

Fællesskabsaften.

Søndag d. 16. kl. 10

Gudstjeneste. Henrik Engelbrechtsen.

Menighedens årsmøde d. 24. februar 2023 kl. 19.

Søndag d. 8. kl. 10

Nytårsgudstjeneste. Chresten Eskildsen. Nadver.

Onsdag d. 11. kl. 19.30

Bibelstudie og bøn.

Søndag d. 22. kl. 10

Gudstjeneste. Vibeke Dalsgaard..

Onsdag d. 25. kl. 19.30

Bibelstudie og bøn.

.

Februar
Søndag d. 5. kl. 10

Planlagte gudstjenester og Fællesskabsa,en i april måned.

Gudstjeneste. Michael Christensen.

Onsdag d. 8. kl. 19.30 Bibelstudie og bøn.
Søndag d. 19. kl. 10

Gudstjeneste. Fastelavn

Mandag d. 20. kl. 19

Menighedsrådsmøde i kirken.

Fredag d. 24. kl. 19

Menighedens årsmøde.

Marts
Onsdag d. 1. kl. 19.30

Bibelstudie og bøn.

Søndag d. 5. kl. 10

Gudstjeneste. Inge Schult Hansen. Nadver.

- er bl.a. med valg til menighedsråd. Brug tilsendte forslagsseddel og
aflever den i forslagskassen i kirken senest d. 19. 02. 2023

Nytårshilsen fra Bap stkirkens ledelse
Kære menigheder.
Godt nytår! Vi håber, at I har ha1 gode anledninger i jule2den
– og at det nye år vil bringe velsignelse over menighedernes
arbejde.
Ledelsen skriver bl.a. om
Håb midt i krisetiden!
Vi lever i en brydningstid. En Corona-epidemi ledte direkte over i en ny virkelighed med krig i Europa. Begge dele tvinger os som mennesker og som kirke
til at overveje, hvordan vi skal være til stede midt i den virkelighed, vi nu lever i? Når verden ikke er, som den plejer, og krisen kradser, sætter det nye
krav til sammenhængskraften og fællesskabet på tværs af verden. Hvordan
hænger vi sammen, og hvorfor hænger vi sammen? Vi ved, at vi hører sammen i Jesu navn. Det kan intet rokke ved. Men det gør vi med alle kristne, så
hvad er det, der særligt forbinder os som baptister? Som baptister har vi stillet
spørgsmålet om sammenhængskraft, når vores kirkesamfund har stået over for
udfordringer – eksterne såvel som interne.
---Selvom vi står over for mange udfordringer, må det ikke efterlade os handlingslammede. Vi er som kirke aldrig uden håb, så vi er aldrig en håbløs kirke.
(Læs hele Nytårshilsenen på hjemmesiden ”Bap2stkirken i Danmark”

Onsdag d. 15. kl. 19.30 Bibelstudie og bøn
Søndag d. 19. kl. 10

Gudstjeneste. Bente Højris.

Sommerstævne ´23 på Lindenborg i uge 29. (16.-21. juli)
Stævnets temaer er ”Sendt!” - at blive sendt ud i verden.
(Læs mere på ovennævnte hjemmeside og se også stævnets reklamevideo m.v.)
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