ANNONSSIDA
Vänersborg
– med unika utsikter

www.vanersborg.se

Stolen i centrum

Pingstkyrkan möter Vänersborgarna på gågatan

Pingstkyrkan har en lång tradition
av socialt arbete och ett genuint
samhällsengagemang. Nu tar man,
bokstavligen, ytterligare ett kliv
och erbjuder helande mitt i stan.

– Vi blev intresserade när vi hörde ett par
från Skottland som berättade om helande på
stan. Även om vi inte lovar helande kan det
tyckas vara kontroversiellt, men jag vet att
människor har blivit friska och att till synes
oförklarliga saker sker vid förbön. I Jesu undervsning om Guds rike var det här dock något självklart. Sedan känns det bra att konkret
och praktiskt visa på Guds styrka, menar John
Derneborg.

Fakta:
Pingstkyrkan

Varför, pastor John Derneborg?
– Jesus Kristus, vår förebild, undervisade
ute på gatorna om Guds rike och helade
sjuka som ett bevis på Guds vilja, kärlek
och kraft. Det är denna tradition vi verkar
inom. I vårt sekulariserade samhälle finns Socialt engagemang uppmärksammat
en enorm andlig törst, det visar också de Pingstkyrkans sociala engagemang i Vänersborg är oomtvistat.
positiva reaktioner
Vänersborgs kommun
vi fått, framför allt
visade sin uppskattfrån personer som
”I vårt sekulariserade
ning vid årets nationalnormalt inte besösamhälle finns en enorm
dagsfirande 6 juni då
ker någon kyrka.
andlig törst, det visar
Pingstkyrkan erhöll en
Liksom i kyrkan
fana för det ideella arerbjuder vi helt
också de positiva reaktiobete församlingsmedkostnadsfri och friner vi fått, framför allt från lemmarna utfört under
villig förbön, utan
att uppmana någon
personer som normalt inte åren i Vänersborg.
– Förutom soppkök
att avbryta medibesöker någon kyrka.”
i kyrkan varje onsdag,
cinsk behandling.
Second Handbutiken
Det är klokast att en
på
Vassbottengatan
läkare får bekräfta
ett helande. Vi visar alla ett kärleksfullt och 16 som bl.a. ger medel till kommunens prorespektfullt bemötande och kräver ingen be- jekt ”Kaktus” för barn till drogmissbrukande
föräldrar arrangerar vi aktiviteter som Somkännelse av dem som sätter sig i stolen.
markul på Kastanjevägen. Vi har även medlemmar som leder arbetet i svenska fängelseGuds styrka i praktiken
Sedan i somras har personer från Pingstkyr- missionen med fokus på andlig vägledning för
kan och andra församlingar i Vänersborg de som sitter inne.
Och sedan i sommar – även helande på gåtagit med sig en stol och skylt till gågategatan i centrum.
krysset, varannan torsdag.

Stolen i centrum. Pingstkyrkan erbjuder förbön i Vänersborgs stadskärna till alla som önskar
varannan torsdag förmiddag hela hösten.

Pingstkyrkan har funnits i Vänersborg sedan 1923 och kyrkan på Nygatan
stod färdig 1963. Söndagar kl. 11.00 Gudstjänst och söndagsskola. Onsdagar kl. 10.00-14.00 LP-café med soppkök. Onsdagar 14.00-18.00 och
Lördagar kl. 10.00-14.00 Erikshjälpen och Pingstkyrkan Second Hand butik. John Derneborg har varit pastor i femton år och verkat i Vänersborg
sedan 2002.
Pingstkyrkan erbjuder förbön på Edsgatan 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 12/11,
26/11 och 10/12 i höst.
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