EXPRESS – NEWS - GATEKIRKEN
I KIRCHHEIM VED STUTTGART
Sterk aksjon med Gatekirken i Syd Tyskland sist uke. Sterkt å se hvordan en «nesten død»
menighet har fattet nytt mot og er på vei oppover igjen. Da krisen var på «det værste» var
det under 15 mennesker på møtene. Sist søndag var det mellom 60 og 70 mennesker
tilstede, bare et år senere! Pastor Steinke fra pinseretningen Volksmission gjør en
fremragende jobb i menigheten. Lederen for menigheten, Marianne Wick er en sterk kvinne
med nød for mennesker og byen. Fra begge lederne ble Gatekirke-Teamet overøst med
kjærlighet, lovord og takk. Vi er allerede innvitert til å komme tilbake neste år.
Med i teamet var den norske professoren Åge Javnes (Treungen) og hans tyske kone Ulla,
som bor i Tysklands eldste by Trier. De var ikke bare begeistrer for måten Gatekirken
arbeider på, de hadde også et godt tak i samtaler med mennesker fra intellektuelle miljøer.
På møtet søndag formiddag vitnet Åge, Ulla og Sergej sterkt om Guds under i deres liv.
Gatekirken når mennesker fra alle miljøer. Det gjorde vi også i Kirchheim (50 000
innbyggere). Såkornet – Guds ord – ble strødd ut – og det skal bære masse frukter. Det er i
allefall lederen for menigheten, Marianne, overbevist om.
Prof. Åge og Ulla: Sterkt og være en del av Gatekirken!
Sergej (Kasaksthan): Så sterkt med Guds nærvær på gaten – og i meg!
Even: Never give up! Disse tre ord hilser vi alle menigheter rundt om som lengter etter
vekkelse og fornyelse! Never give up!
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Bilde 1: Gatekirken 6 x 3 meter. Pga. størelsen får vi tillatelse av myndighetene og sette den
opp midt i en gågate

Bilde 2: Menigheten Gospelhouse. Hele bygningen er renovert innvendig og utvendig.
Centeret ligger midt i byen.

