Oktoober 2017

Pastoriveerg!
Armas Kehra Kogudus!
Algamas on ehk selle aasta üks olulisemaid sündmusi. 12.10. Alfa, mis kestab
poole detsembrini. See vajab eestpalveid lähemalt ja kaugemalt! Aga see vajab
ka iga kristlase hoolt nende inimeste poole, kes veel ei tunne Jeesust kui oma
Päästjat.
Alfa on teadagi üks maailma parimaid vorme Jeesust tundma õppida aga
samas ära tunda ka oma elu mõtekus või mõttetus! Miks midagi juhtub, miks
Jumal ei sekku jne küsimused on üsna tavalised, mida esitatakse kristlastele.
Veidi Alfa annab neile vastuseid!
Loodan, et oled leidnud selle vähemalt ühe üles, keda soovid suunata Alfa
kursusele või tuled siis koos temaga Alfale!
Panemegi siis pealöögi suuna sellel aastal ühele inimesele ja kui Jumal lubab
aastat lõpetada võime rõõmustada koos taevakooriga, vähemalt ühe inimese
võitmisest Kristusele!
Innukust ning lootust selleks!

Indrek Luide
Kehra Koguduse pastor
Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Hannes Pikkel
muusika: Merike Pikkel

Sünnipäevalapsed oktoober 2017
Ellus

Kadi

1

Rebase

Aavo

1

Aasalaid

Annely

6

Leppik

Anna-Mari

18

Parman

Elisabeth

22

Õnnistusi sünnipäevalastele!

Oktoober 2017 3

Noortenurk – RReebbeekkaa
1. oktooobril avame kaua oodatud noortetöö V hooaja kell 14.00 algava
avamispeoga kohvikus. Kavas on süüa kringlit, mängida mänge, laulda ja
jagan arvatavasti ka mõningaid tunnistusi oma suvest. See kas järgnevad
noorteõhtud hakkavadki nüüd pühapäeviti kell 14 olema, pole kindel, aga
anname muudatustest teada facebook`i kaudu. Kuidas avamispidu läks, annan
teada järgmise kuu infolehes.
Noorte toa ehk niinimetatud noorte office`i remont on septembrikuus peale
pikemat pausi kõvasti edenenud, mille üle on mul väga hea meel. Praegu on
veel need suuremad tööd: seinade värvimine, elekteri sisse lülitamine ja uue
põrandakatte panek. Täname Lead, kes meid aitas ja eriti suured tänud Alarile,
kes on meid terve remondi jooksul nõu ja jõuga abistanud. Suur igatsus on, et
see tuba võiks saada valmis lähiajal ja ehk teeme siis selle puhul ka väikese
avamispeo.
Võibolla mõned ei tea veel, et kaks tiimiliiget: Anni ja Ruth on nüüd
välismaal, mis tähendab, et meie tiim on jäänud päris väikeseks. Palume
eestpalvet, et võiksime olla indu täis ja et usaldaksime kogu noortetöö Jumala
kätte. Palvetada võib ka kõigi noorte eest, kes on juba mitmeid aastaid
noorteõhtutel osalenud ja ka nende eest, kes on üksainus kord on meie
üritusele sattunud.

N
Noooorrtteeõõhhttuudd V
Vaallgguussffoooorr ttooiim
muuvvaadd ppüühhaappääeevviittii kkeellll 1133!!
https://www.facebook.com - KehraNoortekas
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Järgnevalt jagan teiega Ruthi
mõtteid Taanist:
Tere kallid Kehra inimesed!
Olen praegu Taani piiblikoolis
õppimas ja siin on väga mõnus. Olen
kogenud Jumala armu ja õnnistusi
mitmel moel läbi erinevate inimeste ja
olukordade, kuhu Jumal mind pannud
on. Kui sa mõtled, et mida see
piiblikool endast täpsemalt kujutab,
siis nimelt on tegemist kooliga, kus
on võimalik kasvada nii usuliselt kui
ka üldse inimesena. Siin õppimine on
ühtlasi väljakutsuv ja rikastav
kogemus. Päev algab ühise
hommikusöögi ning palve ja
ülistusega. Seejärel on tunnid ja
nendele järgnevad valikained. Minul on nendeks näiteks teater ja kunst.
Olenevalt päevast on meil veel kirikupraktika, kus me mõnes koguduses kaasa
aitame, kodugrupp või midagi sotsiaaltöö sarnast, kus me näiteks kohalikus
vanadekodus inimestega aega veedame. Samuti ei puudu ühestki päevast
lihtsalt toredad hetked koos lauamängude ja koolikaaslastega. Lisaks on siin
veel palju ägedat toimumas! Novembris läheme me erinevatesse
sihtpunktidesse misjonireisile ja see on väga hea võimalus jagada Jumala sõna
täiesti uues keskkonnas. Minu grupp läheb Slovakkiasse, kuid paljud teised
reisivad nii Eestisse, Norra kui ka Tšehhi.
Olen teoloogia suunal, mis tähendab seda, et saan rohkem teadmisi piibli ja
üleüldse Kristuse kohta. Õpetajad õpetavad oma ainet suure armastuse ja
kirega, mis loob klassiruumis meeldiva õhkkonna. Ma julgustan iga kristlast
aeg-ajalt esitama endale küsimusi oma usu kohta. Mina olen seda viimasel ajal
päris mitu korda teinud ja avastanud oma usus uusi tahke ning sügavusi. Olen
Jumalale väga tänulik, et saan siin olla, kuid samal ajal hoian südames kõiki
oma kalleid sõpru ja tuttavaid kodumaal. Olge õnnistatud! –Ruth
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. Kehra Koguduse Alfa
Alfa kava. Aga Alfa vajab iga liikme eestpalvet ja tuge!

kuupäev

Loeng

12.10.

1

19.10

2

Miks Jeesus suri?

26.10.

3

Kuidas ma võin usust kindel olla?

2.11.

4

Miks ja kuidas lugeda Piiblit?

9.11.

5

Miks ja kuidas palvetada?

Alland Parman

16.11

6

Kuidas Jumal meid juhib?

Indrek Luide

7

Kes on Püha Vaim?

8

Mida teeb Püha Vaim?

9

Kuidas saada täidetud Püha Vaimuga?

10

Mida ülejäänud eluga peale hakata?

23.11.

11

Kuidas vastu panna kurjale?

30.11.

12

Miks ja kuidas sellest teistele rääkida?

Indrek Luide

7.12.

13

Kas Jumal tervendab veel tänapäeval?

Alland Parman

10.12.

14

Miks kogudus?

14.12

15

Kas see ongi kogu elu?
Lõpupidu

18.- 19.
11.

Teema

lektor

Algus
Kes on Jeesus?
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Alland Parman
Indrek Luide
Alland Parman
Indrek Luide

video
Alland Parman

Indrek Luide
Alland Parman

Väljasõidust

24. septembril toimus koguduse juhatuse ja eakate koguduseliikmete väljasõit
Valklsse. Taevaisa kinkis ilusa ilma ja kõik, kes viimaks nimekirja jäid, tulid
ka kohale. Meie seast vanimad, Akte Toomet ja Saara Tooming, olid oma
rõõmsa meelega kõigile eeskujuks. Sõime Valkla rannarestoranis lõunat,
jalutasime mererannas ja külastasime oma lähimat naabrit koguduste seas Valkla baptistikogudust. Ilusas palvelas võtsid meid vastu pastor Aldo
Randmaa koos abikaasa Railiga ning vana pastoripaar Tiit ja Aili Niilo. Saime
teada paiga ajaloo ja tänase elu kohta ning võtsime kaasa õnnistusi ja tervitusi
koju Kehrasse.
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Kirbukas – Laat
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Koguduse majanduselust
Lähikuude tööd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Noortetoa remondi lõpetamine
2 korruse akende põskede korrastamine
1 akna vahetus
Vestibüüli ja trepikoja värvimine.
Seminariruumi remont
Küttesüsteemi renoveerimine
Ja ehk veel midagi

Kas leiad midagi, milles võiksid olla osaline kas teostuses või eritoetusega.
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Koguduses lähituleviku
eriprojektid
Juba mitmeid kordi oleme rääkinud koguduses ja asjatundjatega, et tuleb
võimalikult kiiresti teostada 2 suuremat projekti.
Esimene neist: Kehra Koguduse maja küttesüsteemi renoveerimine. See
projekt on väga mahukas ja et see kiirelt teostada peame võtma ka laenu.
Eelmise aasta üldkogu andis laenu võtmiseks ka volitused juhatusele see
teostada.
Juhatus on tellinud ka projekti, mis on ka valmis saanud ja toimub projekti
arutelu majandustoimkonnaga.
Allpool esimese korruse küttesüsteemi pilt.

Teiseks oluliseks ehituseks tuleb meil teostada hoone vasakpoolsesse ossa uus
sanitaarsõlm. Koht ja paik selle teostamiseks on siin.
Üks võimalik lahendus:
Enne

Praegu
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Koguduse partnerid
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11.
• Pühapäevakool pühapäeviti kell 11.
• Noorteõhtu kuu viimasel laupäeval kell 18.
• „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,
Lastetöö juht: Lembi Issi, 56241720

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
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