Церква інша
Дім із серцем

Wer sind wir?
Wir sind eine junge, unabhängige Kirche in Taunusstein. Wir sind davon überzeugt,
dass der Gott der Bibel in Jesus Christus Mensch wurde, weil er eine Beziehung zu
jedem einzelnen Menschen sucht. Gott liebt uns und möchte, dass unser Leben
gelingt.

Was tun wir?
Wir treffen uns Sonntags, um miteinander Gottesdienst zu feiern – für Kinder und
Erwachsene. Außerdem treffen wir uns innerhalb der Woche in kleinen Gruppen,
in denen wir gemeinsamen Interessen und Hobbys nachgehen (Sport, Kreative
Angebote etc.), miteinander in der Bibel lesen und füreinander beten.

Was wollen wir?
Wir wollen für die Menschen in Taunusstein ein Zuhause schaffen, in dem
liebevolle Beziehungen gelebt werden und wir gemeinsam die verändernde Kraft
Gottes erfahren.
Dazu gehören auch ganz konkrete Hilfsangebote unterschiedlichster Art für
Menschen, die in Not geraten sind und Unterstützung brauchen (z.B. Schulranzen
verteilen). Bitte scheuen Sie sich nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir helfen
gerne.
Ihre
Harald Orth (Pastor) email: Harald.Orth@Kircheanders.de
Birgit Schleihauf (Koordinatorin) email: Schleihauf-Taunusstein@t-online.de

Weitere Informationen und aktuelle Anliegen finden Sie auf unserer Homepage:

www.kircheanders.de

Хто ми є?
Ми молода, незалежна церква в Таунусштайні. Ми переконані, що Бог
Біблії став людиною в Ісусі Христі, тому що він шукає стосунків з кожною
людиною. Бог любить нас і хоче, щоб наше життя було успішним.
Що ми робимо?
Ми збираємося по неділях, щоб разом поклонитися Богу – для дітей і
дорослих. Ми також збираємося протягом тижня невеликими групами,
в яких ми займаємося спільними інтересами та захопленнями (спорт,
креативні пропозиції тощо), читаємо Біблію разом і молимося один за
одного.
Чого ми хочемо?
Ми хочемо створити для людей у Таунусштайні дім, де панують теплі
стосунки і ми відчуваємо разом змінену силу Бога. Сюди також входять
дуже конкретні пропозиції будь-якої допомоги людям, які перебувають
у скруті та потребують підтримки (напр. роздача шкільних ранців). Будь
ласка, не соромтеся звертатися до нас. Ми раді допомогти.
Ваші
Гаральд Орт (Пастор) електр. пошта:
Harald.Orth@Kircheanders.de
Бірґіт Шляйхауф (Координатор):
online.de

Schleihauf-Taunusstein@t-

Додаткову інформацію та актуальні теми можна знайти на
нашій сторінці:
www.kircheanders.de

