
 

Juuni-Juuli-August 2016 1 

JuuniJuuniJuuniJuuni    ----    juulijuulijuulijuuli    ––––    augustaugustaugustaugust    2016201620162016    

PastoriveergPastoriveergPastoriveergPastoriveerg!!!!    
Armas Kehra Kogudus! 

Pikk suvi, mis annab omi võimalusi Kuningriigi ülesehitamiseks ning Jeesuse 
Suure Misjonikäsu täitmiseks. 

Kogudus on 126 aastat püüdnud mõjutada selle paiga olukorda, eetikat ja 
moraali. Kogudus on andnud läbi aegade lisa kunstile, kultuurile arendades 
muusikakollektiive, luues kunsti jpm. 

Nüüd siis kogudus, kelle kooskäimise koht keset Kehra linna. See tähendab, et 
kogudusena me ei tohi olla mitte kinnine klubi vaid pigem kandes Jumala 
visiooni. Oleme Jeesuse preesterkond, kes ei karda pimedust vaid kannab 
endas valgust ja lootust ning armastust isekeskis kui ka kogu piirkonnale, mis 
lähtub Jumala käest. 

Kas me võime öelda rahvale, kes meie vastutuspiirkonnas elavad, et tule nii 
kui oled. Ja koguduses valitsev õhkkond on see, mis inimesi ei lase jääda 
selliseks kui nad on vaid Jumala armastus muudab nende elusid. 

Maja vasakul küljel on valminud turnimise paik, mille külastatavus on ülisuur. 
See on väljakutse kogudusele. Mida me neile noortele, ja mitte ainult, 
pakume! Kas laseme võimaluse käest, või leiame endas jõudu sinna viia 
evangeelium, mis muudab nende noorte inimeste elusid, täiega. 

Jeesusel oli kolm olulist sõna oma jüngritele „minge, kuulutage ja tehke“! 
Uskumatu võimalus! Ärgem magagem võimalusi maha vaid liigume sinna, 
kus rahvas on. Rahvas on tulnud meie koguduse territooriumile. Võtkem neid 
siis vastu nii nagu nad on aga, palvetagem Jeesust ja Püha Vaimu, et nad ei 
jääks selliseks vaid muutuksid meeleuuendamise kaudu! 

Õnnistusi ja julgust ning tähelepanu soovides 

Kehra Koguduse pastor Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide    

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee 
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JJJJJJJJJJJJuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiii   222000111666–––   kkkuuuuuukkkaaavvvaaa   
Aeg Üritus Info 

Reede 3.06 Ülistusõhtu Helen Haas 

Pühapäev 5.06 

kell 11 
Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine  

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Indrek Luide 
muusika: Helen Haas 

Pühapäev 12.06 

kell 11 
Jumalateenistus    

juhatab: Helen Haas 
jutlus: Helen Haas 

muusika: Merike Pikkel 

Pühapäev 19.06 

kell 11 

Jumalateenistus 
KKKoooggguuuddduuussseee   111222666   aaaaaassstttaaapppäääeeevvv   

juhatab: Hannes Pikkel 
jutlus: Margus Einlo (Vormsi pastor) 

muusika: Püha Müristus (Rakvere) 

Pühapäev 26.06 

kell 11 
Jumalateenistus 

juhatab: Rebeka Pikkel 

muusika: Diana ja noored 

 
 

Pastor Margus Einlo (Vormsi 
kogududuse pastor 

 
 
 
 

 
Rakvere 

ülistusansambel  
„Püha Müristus“
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JJJJJJJJJJJJuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuulllllllllllliiiiiiiiiiii   222000111666–––   kkkuuuuuukkkaaavvvaaa   
Aeg Üritus Info 

Pühapäev 3.07 

kell 11 
Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luide  
jutlustab: Indrek Luide 

muusika: Heli Karu 

Pühapäev 10.07 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Alland Parman 

muusika: Merike Pikkel 

Pühapäev 17.07 
kell 11 

Jumalateenistus    
juhatab: Hannes Pikkel 

jutlus: Hannes Pikkel 
muusika: Marju Vaga 

Pühapäev 24.07 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Indrek Luide 
muusika: Diana ja noored 

Pühapäev 31.07 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Eerek Preisfreund 
muusika: Helen Haas 

 
 
 

AAAAAAAAAAAAuuuuuuuuuuuugggggggggggguuuuuuuuuuuusssssssssssstttttttttttt   222000111666–––   kkkuuuuuukkkaaavvvaaa   
Aeg Üritus Info 

Pühapäev 7.08 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luide  
jutlustab: Indrek Luide 

muusika: Merike Pikkel 

Pühapäev 14.08 

kell 11 
Jumalateenistus    

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Toomas Vallimäe (Sutlepa) 

muusika: Krista Ehanurm 

Pühapäev 21.08 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Indrek Luide 

muusika: Helen Haas 

Pühapäev 28.08 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Indrek Luide 

muusika: Heli Karu 

 
 

IIIgggaaalll   nnneeellljjjaaapppäääeeevvvaaalll   kkkeeellllll   111111   pppaaalllvvveeegggrrruuupppppp...   
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SSSSSSSSSSSSüüüüüüüüüüüünnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiippppppppppppääääääääääääeeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaallllllllllllaaaaaaaaaaaappppppppppppsssssssssssseeeeeeeeeeeedddddddddddd            jjjjjjjjjjjjuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiii,,,,,,,,,,,,            jjjjjjjjjjjjuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuulllllllllllliiiiiiiiiiii            jjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaaa            aaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuugggggggggggguuuuuuuuuuuusssssssssssstttttttttttt            

Zeiger Vahur 666   5  

Palm Ave 666   13  

Paulus Riho 666   21  

Raudvere Evelin 666   27  

Kallio Vilve 777   3  

Aruste Merike 777   9 55  

Aun Lilia 777   12  

Loopalu Koidula 777   15  

Karu Heli 777   16 45  

Meier Eevo 777   17  

Täht Tiiu 777   19  

Lass Armilde 777   25  

Meier Viktorija 888   6  

Parman Ruth 888   11  

Ehanurm Krista 888   12  

   
ÕÕÕnnnnnniiissstttuuusssiii   sssüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaasssttteeellleee!!!   
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LLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaaasssssssssssstttttttttttteeeeeeeeeeeettttttttttttöööööööööööööööööööööööö            ------------            EEEEEEEEEEEEhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaa            
   

  4.Mail oli meil Kevadine perepäev. Alustuseks panin kirja  kohaletulnud 
laste nimed ja vanused. 

Igale lapsele kinkisin mälestuseks puidust kaelaehte. Lastega oli kaasas neli 
ema, kes said Emadepäeva puhul kaardi. Lapsed said Hannese ja Paula 

valmistatud labürinti läbida, mängisime erinevaid mänge. Joonistasime kevade 
teemalisi pilte. Saime lahendada ristsõnasid.  Lapsed said viske osavust 

proovida. Kertu ja Mirjam tegid lastele näomaalinguid. Pärast mängusid sõime 
kohvikus Irma ning Aili valmistatud suppi ja rabarberikooki. Päeva lõpetasime 

üllatuste toas. Sealt    said lapsed valida endale tassi ja Päikesekiiri. 
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NNNNNNNNNNNNoooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrtttttttttttteeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrkkkkkkkkkkkk            ––––––––––––            RRRRRRRRRRRReeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaa            
 

Aeg on möödunud kiiresti. Märtsikuus oli lausa neli noorteõhtut. Esimesel 
nädalal jagasin sõnumit Joonast mina. Järgmisel laupäeval tulid meile Jõgevalt 
külalised, keda võis näha ka jumalateenistusel. Noorteõhtul oli kaks tunnistust: 
Kärolaini ja Annetta poolt. Annetta tunnistust sai kuulda ka jumalateenistusel. 
Peale valgusfoori said jääda kõik, kes tahtsid, jõgevakatega kohvikusse 
eurovisiooni vaatama. Märtsi kolmandal laupäeval ei alanud noorteõhtu mitte 
kell 18.00 nagu tavaliselt, vaid 16.00. Toimus juba kolmandat aastat järjest 
grill&chill. Kohal oli umbes 23 noort ja lisaks nendele külalised Soomest. 
Õhtupooliku kava oli tihe: Maria ja Kärolain viisid läbi erinevaid mänge, Alar 
grillis(koos noorte abilistega) ja kaks soomlast tunnistasid. On põhjust tänuks, 
kuna ilm oli väga ilus ja soe. 

Hooaja viimasel noorteõhtul jutlustas Mihkel Madalvee ja lisaks sellele on 
Kärolaini poolt valminud lll hooaja kokkuvõtlik video, mida ehk näitame ka 
jumalateenistusel. 

Suvel on plaanis tiimil puhata, küll aga teeme aeg-ajalt ikka midagi põnevat. 
Kas siis veesõja, mänguõhtu või vaatame hoopis koos filmi. Selleks et tulevate 
sündmustega kursis olla, tuleb vahel külastada meie facebooki lehte. 

Juulis on taas SOS(soov olla Sinuga) noortelaager, mis see kord toimub 
kuupäevadel 21-24 juuli. Varsti ilmuvad plakatid ja informatsioon läheb ka 
facebooki. Päris paljud asjad sellega seoses on juba paigas, aga on veel lahtisi 
otsi, mille eest võib palvetada: külalised, laagrisse tulijad, korraldustiim, 
maastikumäng... 

Soovin kõigile ilusat ja toredat Jumala poolt juhitud suve! Aitäh kõigile, kes 
on noortetöö pärast palvetanud ja kes teevad seda jätkuvalt. 

 
https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts 
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IIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiissssssssssssrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaeeeeeeeeeeeelllllllllllliiiiiiiiiiiivvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrgggggggggggg            ––––––––––––            HHHHHHHHHHHHeeeeeeeeeeeelllllllllllleeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnn            
Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus! 
Tooras on kaks palvet, mida Jumal käskis Iisraeli lastel palvetada. Üks neist on 
Shema palve (5 Ms 6:4), mida on hakatud nimetama ka juutide usutunnistuseks, 
millega tunnistatakse usku ühte ainsasse Jumalasse ja Tema rahvaks olemisse ning 
deklareeritakse Jumala antud tõotusi oma elude üle. Teine palve on Birkat Ha-Mazon 
– tänupalve peale söömist. Shema palve on vanim igapäevane palve judaismis, mida 
loetakse hommikuti ja õhtuti iidsetest aegadest.  
Shema palve moodustub kolmest erinevast Toora tekstilõigust – 5Ms 6:4-6, 5Ms 
11:13-21 ja 4Ms 15:37-41. 
Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus. Armasta Issandat, oma Jumalat, 
kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest! Ja need sõnad, mis 
ma täna sulle annan, jäägu su südamesse! Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele 
neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes! Seo need märgiks oma 
käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel! Kirjuta need oma koja piitjalgadele 
ja väravatele! (5Ms 6:4-6) 
Ja kui te tõesti kuulate mu käske, mis ma täna teile annan, nõnda et te armastate 
Issandat, oma Jumalat, ja teenite teda kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, 
siis annan mina teie maale vihma õigel ajal, varajase ja hilise vihma, ja sa koristad 
kokku oma teravilja, veini ja õli. Ja ma annan sinu väljal rohtu su loomade jaoks; sina 
ise sööd ja su kõht saab täis.  Hoidke, et teie süda ei laseks ennast meelitada ja et te ei 
kalduks kõrvale ega teeniks teisi jumalaid ega kummardaks neid, muidu süttib 
Issanda viha põlema teie vastu ja ta suleb taeva, nõnda et vihma ei saja ja maa ei anna 
saaki, ja te hävite kiiresti sellelt healt maalt, mille Issand teile annab! Ja pange siis 
need mu sõnad oma südamesse ja hinge, siduge need tähiseks oma käe peale ja need 
olgu laubanaastuks teie silmade vahel;  õpetage neid oma lastele, rääkides neist kojas 
istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes! Ja kirjuta need oma koja 
piitjalgade ja väravate peale, et teie ja teie lapsed elaksid sellel maal, mille Issand 
vandega teie vanemaile on tõotanud anda neile, niikaua kui taevas on maa kohal! 
(4Ms 15:37-41) 
Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: „Räägi Iisraeli 
lastega ja ütle neile, et nad põlvest põlve teeksid 
enestele tutid oma kuue hõlmadele ja paneksid 
hõlmatuttide külge sinise nööri. Need tutid olgu teile 
selleks, et te neid vaadates meenutaksite kõiki 
Issanda käske ja täidaksite neid ega käiks ringi oma 
südame- ja silmahimude järgi, mis ahvatlevad teid 
truudusetusele. Pidage siis meeles ja täitke kõiki mu 
käske ja olge pühad oma Jumala ees! Mina olen 
Issand, teie Jumal, kes tõi teid ära Egiptusemaalt, et 
olla teile Jumalaks. Mina olen Issand, teie Jumal!” (4Ms 15:37-41). 
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MMMMMMMMMMMMeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnuuuuuuuuuuuuttttttttttttuuuuuuuuuuuusssssssssssseeeeeeeeeeeedddddddddddd            jjjjjjjjjjjjuuuuuuuuuuuuttttttttttttlllllllllllluuuuuuuuuuuusssssssssssstttttttttttteeeeeeeeeeeesssssssssssstttttttttttt            
3.04.2016 Peter Magnusson Rootsist 

Võrrelda kogudust kui päästemeeskonda. Mt 25:31-46. 
Miks kogudus on vajalik? Sest ta usub igavesse ellu! 
4 gruppi, kelle eest Jumal hoolitseb eriliselt: 

1. Vigased 
2. Lesknaised 
3. Orvud 
4. Kodutud – võõramaalased. 

 
10.04.2016 Indrek Luide „Mida sa teed oma eluga 1?“ 

Ps 139:23-24. Oleme julged, ning teeme vaimuliku inventuuri. Nähtavale 
toodud asju on võimalik võita. Kuidas teha inventuuri. Võta paber (märkmik) 
ja kirjutusvahend või arvuti dokument ja palu Jumala Vaimul sind aidata tuua 
minevikust valgusesse kõik, mis ei ole olnud Tema tahtmise järgi. Tunnista 
ning Jumal vabastab. Leia endale keegi mentoriks, kellele julged kõigest 
rääkida. Sea eesmärk ning liigu selles suunas – teadlikult. 
Jk 5:16 annab võimaluse taagast vabaneda ning edasi minna puhta lehena. 
 
17.04.2016 Indrek Luide: Mida sa teed oma eluga 2?“ 

Tt 3:3. Tahe on inimese juhtimiskeskus. Enne kui Jumal saab teha meis tööd 
vajab ta meie valmisolekut. 
Mõtted ja tunded toodavad TAHTELE ainet, mida tahe läbi töötab. Tahe teeb 
valiku. Keskeneme oma mõtted Püha Vaimu poolt toodud mõtetele. Otsus 
mõtiskleda uusi usu aluseid annab võimaluse tegutseda uuel viisil järgmisel 
korral kui satud rõhumise alla. Emotsioonil ja motivatsioonil on sama juur. 
Valigem positiivne suund, siis tahe valib ka selle suuna! 
 
1.05.2016 Indrek Luide: „Jumala visioon 1!“ 

Ristirahva peab käima Jumal visioonis ja see peab aktiviseerima meid 
tegutsema. Jeesus ei jätnud Jumala visiooni enda teada, vaid väljendas seda Jh 
17:20-21. Jumala visioon on revolutsiooniline – peaideeks: „et kõik oleksid 
üks“ ja selle tulemus on selliste tunnistajate kaudu hakkavad inimesed uskuma 
elavat Jumalat. Jeesus väljendab oma visiooni, viies selle isiklikule tasandile 
läbi apostel Pauluse kirja roomlastele 12:4-5: „…kõigil liikmeil ei ole sama 
tegevus…“ Leiame enda oma üles. 
 



 

Juuni-Juuli-August 2016 9 

8.05.2016 Indrek Luide: „Jumala visioon 2!“ 

Jumal liidab kogudusega inimesi enda tahtest sõltuvalt (1Kr 12:18). Ja seda 
veidi laiendades: Jumala unistus on, et me näeks ennast iseseisvana, teistest 
erinevatena, ainukordse(te) andidega varustatud, teineteisest sõltuvate 
ihuosana. Tänase päeva väljakutsed on nii erinevad, et me saame selle ajastu 
väljakutsetele vastata vaid ühise tegevusena. 
Koguduse ühtne tegevus väljendub: 1Kr 12:7 Aga igaühele antakse Vaimu 

avaldus ühiseks kasuks. Ning siit kerkib ülesse kaks küsimust: 
1. Kus Jumal saab mind kasutada parimal viisil teenides ja teisi ülesse ehitades? 
2. Kust saan väe-jõu tegevuseks? 

Vaimulikke ande tuleb taotleda, need tuleb leida ja neid tuleb arendada. 

 
15.05.2016 Margus Kask Jõgeva Baptistikoguduse 

pastor:  

Jh 14:8-17. Mõnikord peame ise otsustama, mida peame 
tegema. Nelipühi oli lõikuse pidu ja lepingu uuendamine. 
Jumal kutsus meid lasteks, mitte orbudeks. Otsime Jumala 
käest vastuseid, mida on ta on andnud meile täitmiseks! 
 
 

22.05.2016 Arto Kortemaa – Hämeenlinna Vabakoguduse pastor. 

On kaks valikut meie teenimises, mis ei välista üksteist aga võiksime 
mõlematest mingi osa võtta. Marta ja Maarja. Mõlemad on tähtsad! 
Tänapäeval tuleb meil teenida koguduses nii vaimulikes, Maarja (vaimulik 
sõna, ülistus, eestpalve)töölõikudes, unustamata ära Marta praktilisi 
(koristamine, ehitamine, köögitööd) töid. Kumb on sinu jaoks loomulik 
teenimisosa, kas Marta või Maarja? Kui sinul oleks õigus asja korraldada, 
kumba poolt vajaks kogudus rohkem? Lk 10:38-48. Aga milline on sinu valik? 
 
29.05.2016 Hannes Pikkel. 

Jh 21:1-14. Meie elus võib palju viltu minna aga Jumala Sõna saab usaldada. 
Tuleb vaid võrk välja visata paremale. Usaldame Jeesuse sõnu.  
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KKKKKKKKKKKKeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaa            KKKKKKKKKKKKoooooooooooogggggggggggguuuuuuuuuuuudddddddddddduuuuuuuuuuuusssssssssssseeeeeeeeeeee            ppppppppppppaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrttttttttttttnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrkkkkkkkkkkkkoooooooooooogggggggggggguuuuuuuuuuuudddddddddddduuuuuuuuuuuusssssssssssseeeeeeeeeeeedddddddddddd            
 
EKB Liidu palvevõrgustiku 2016 
palvepartner Kehra Kogudusele on 
Sutlepa Baptistikogudus. Pastor 
Toomas Vallimäe. Koguduse grupp 
külastab 
Sutlepa 
kogudust 
17. juulil. 
Sutlepa 
koguduse 
juht kohtub Kehra Kogudusega 14. 

augustil. Sutlepa kogudus koguneb 1, 3 ja 5 pühapäeval. Koguduses on 23 
liiget. 

 
Hämeenlinna Vabakogudus. Pastoriks Arto 
Kortemaa. www.hmlvapis.fi.  
Eestpalveks: 2016 aastal toimuvad Soome 
Vabakiriku suvepäevad Hämeenlinnas, mis 
nõuab koguduselt suurt vastutust. 
 
 

 
Aktiivset partnerlust ei toimu aga on sõpruskogudustena: 

1. Rootsi. Skogakiriku Kungsängeni Baptistikogudus - 
http://www.skogakyrkan.se/ 

2. USA. Bethel Baptisti Kogudus Galesburgis. http://www.mybethel.com/  
3. UK. Christian Centre, Apostolic Kirik. Middlesbrough’i linnas. 

http://www.thechristiancentre.org.uk/  
4. Türgi. Antalya Evangeelne Kogudus. 

http://www.antalyaevangelicalchurch.com/ 
 
Soovitavad partnersuhted: 

1. Ukraina 
2. Gruusia 
3. India 
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Kehra Kogudus Alfa 
 
Meid on viimasel ajal ülesse õhtutatud leidma oma koht Kuningriigi 
ülesehitamisel. Kas teenime Marta positsioonidel või Maarja töölõikudes. Alfa 
kursus vajab mõlemaid ja mõlemasse osasse ustavaid.  
Kehra Kogudus on läbi aegade Alfa kursuseid korraldanud. Kehra on 
toimunud Alfa konventisid ja pakkunud ressurssi väiksematele kogudustele. 
Paraku kõik see on hetkel ajalugu! 
Sügisel algaks siis uus lugu! Valmistume juba nüüd. Allpool on Alfa 
toimkonnas vajalikud ülesanded. Loe, palveta ning aseta ennast ühele neist 
ülesannetest. 
 

1. Alfa üldjuht 

2. Ettekandetegijad 

3. Rühmajuhid 

4. Köögitoimkond 

5. Muusika 

6. Lastehoid 

7. Ruumide ettevalmistus 

8. Kirjandus 

9. Heli 

10. Video 

11. Turva 

12. Kutsuja 

 
 

Järgmine Alfa Kehras 2016 sügisperioodil. Täpsem info septembri infolehes. 
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Kehra Koguduse 126. aastapäev    
19.06.2016 

Jutlus: Margus Einlo  
Muusika ja ülistus: PÜHA MÜRISTUS 

 
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜlllllllllllleeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiggggggggggggiiiiiiiiiiiilllllllllllliiiiiiiiiiiisssssssssssseeeeeeeeeeeedddddddddddd            ssssssssssssüüüüüüüüüüüünnnnnnnnnnnnddddddddddddmmmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuusssssssssssseeeeeeeeeeeedddddddddddd,,,,,,,,,,,,            ssssssssssssoooooooooooooooooooooooovvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiittttttttttttaaaaaaaaaaaavvvvvvvvvvvv            oooooooooooossssssssssssaaaaaaaaaaaalllllllllllleeeeeeeeeeeeddddddddddddaaaaaaaaaaaa            

3-5.06.2016 Noorte Piiblipäeva Tallinnas 

8-10.07.2016  EKB Liidu suvefestival Viimsis 

1.– 6. 08.2016 Route61 www.rada61.ee 
 
 
 

KKKKKKKKKKKKeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaa            KKKKKKKKKKKKoooooooooooogggggggggggguuuuuuuuuuuudddddddddddduuuuuuuuuuuusssssssssssseeeeeeeeeeee            iiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnffffffffffffoooooooooooo            
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11. 
• „Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13. Täpsem info Helgi Kattel. 
• Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Krista Ehanurm, Alar 

Laagriküll, Helen Haas, Lilian Aun. 
• Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee 
• Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee 
• Koguduse noored: Rebeka Pikkel, 56156416 ja Kärolain Kattai 58354909 
• Lastetöö juht: Eha Roobas, 56177471 
 
 
 

Ametlik 
Koguduse täisnimi: Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kehra Kogudus; 
lühinimi: Kehra Kogudus 

Registreerimise number: 80205779  

Aadress: Kreutzwaldi 1, Kehra 74306 
E-post: info@kehrakogudus.ee 

Kodulehekülg: www.kehrakogudus.ee 
Noorte facebook: https://www.facebook.com/KehraNoortekas  

Pangaarve: EE372200001120056878 


