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PastoriveergPastoriveergPastoriveergPastoriveerg!!!!    
Armas Kehra Kogudus! 

 
Suvine periood on aeg värskeneda, veeta aega Jeesusega ja mõtiskleda koos 
Temaga, kuidas sügisperioodil jätkuva innuga ehitada ülesse Jeesuse 
Kuningriiki Anija vallas. 

Meile on antud väga suur töö. Jagada tunnistust Jeesusest igale Anija vallas 
elavale mehele, naisele ja lapsele. Me ei ole seda tööd veel jõudnu lõpuni 
teostada aga veidi, tundub, olevat veel armuaeg, seda tööd jätkata. 

Meil igal on oma tunnistust ja oma lugu Jeesusega. Mitte kauge mineviku lugu 
ainult vaid ka oleviku lugu. Jagame neid tulevastele päevadel üksteisele. See 
rikastab meid kõiki. 

Selleks, et meil on vahetu osadus Jeesusega on kutsutud ülesse kõiki kristlasi 
nii Eestis kui Baltikumis ja Euroopas, palvetama selle maa ja rahva eest ja 
ärkamise pärast me maades igal õhtul algusega kell 19. Kas oled valmis 
liituma selle suurepärase üleskutsega. Pane oma mobiilile meeldetuletus 
signaal. Siis tead ise ja teisedki su ümber, et midagi on sul sellel kellaajal vaja 
teha! Katseta, vähemalt selle suve kaks jätmist kuud! 

 
Rõõmurohket ja innustatud juulikuud Jeesusega koos kõikidele! 
 

Kehra Koguduseeee pastor Indrek LuidIndrek LuidIndrek LuidIndrek Luideeee    

 
 

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee 
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Aeg Üritus Info 

Pühapäev 1.07 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

juhatab: Indrek Luide  
jutlustab: Indrek Luide 
ülistus: Krista Ehanurm 

Pühapäev 8.07 
kell 11 

Jumalateenitus 
juhatab: Hannes Pikkel 
jutlustab: Hannes Pikkel 
ülistus: Merike Pikkel 

Pühapäev 15.07 
kell 11 

Jumalateenistus    
juhatab: Rebeka Pikkel 
jutlus: Rait Tõnnori 
muusika: Rebeka Pikkel 

Pühapäev 22.07 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Helen Haas 
jutlus: Helen Haas l 
muusika: Helen Haas 

Pühapäev 29.07 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Kristian Schwartz 
muusika: Diana Leoke-Bosenko 

 
 
 

Neljapäeval kell 11 palvegrupp. 
   
 

https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts   
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Kallio Vilve 777   3  

Aruste Merike 777   9  

Aun Lilian 777   12  

Loopalu Koidula 777   15 81  

Karu Heli 777   16  

Meier Eevo 777   17  

Täht Tiiu 777   19  

Lass Armilde 777   25 81  

   
   

Õnnistusi sünnipäevalastele! 
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Noortelehekülg Noortelehekülg Noortelehekülg Noortelehekülg ----    RebekaRebekaRebekaRebeka 
 
Enne hooaja lõpetamist toimus 2. juunil noorteõhtu, kus kuulasime video 
vahendusel Meego Remmelit rääkimas vaimuandidest. Mulle meeldis kuidas 
video tegemiseks oli valitud Lauluväljak, kuna Meego lõi paralleeli 
vaimuandide ja koori kohta, kus iga erinev hääl täiustab teist, nii et koos 
kõlades on see midagi eriti suurt ja võimast. Iga vaimuand on oluline! 
Hooaja lõpetasime piknikuga Aavojal. Kiriku kohvikus pakkisime kogu 
toidukraami ära, nii et saime kuuekesi jalgratastega vee äärde sõitta. Nautisime 
pannkooke, ujumist ja imeilusat ilma. Lisaks sellele jagas Fredi julgustavaid 
sõnu: meil on keegi, keda saame alati usaldada. 
Ülejäänud suve plaanide kohta on praegu raske midagi täpset öelda, aga 
kindlasti millalgi koguneme uuesti. Info tuleb facebooki. 
Mõnusat suve nautimist! 
 
 
 
 
 
 

Sellel aastal lõpetasidSellel aastal lõpetasidSellel aastal lõpetasidSellel aastal lõpetasid    eriastmel koolieriastmel koolieriastmel koolieriastmel kooli    
1. Kenne-Erik Kannke- Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
2. Rebeka Pikkel - Gümnaasium 
3. Diana Leoke Bosenko - Gümnaasium 
4. Naatan Pikkel – 9 klassi 
5. Rael Pikkel – Kehra Muusikakool 
6.  
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IisraeliveergIisraeliveergIisraeliveergIisraeliveerg    ––––    HelenHelenHelenHelen    
Iisraeli rahvastik 
2017. aasta lõpu seisuga elas Iisraelis 8 793 000 kodanikku, kellest 75% (6 
556 000) on juudid, 21% (1 837 000) araablased ja 4% (400 000) mitte-
araablastest kristlased. Rahvaarv kasvas 2017. aastal 165 000 inimese võrra. 
Lisaks sündidele aitas rahvaarvu kasvatada ka aliyah (juutide immigratsioon 
ajaloolisele kodumaale) – enamasti Euroopa riikidest saabus Iisraeli elama 
27 000 juuti. Tagasi kodumaale pöördus 8000 välismaal töötavat kodanikku. 
Kõige enam saabus eelmisel aastal aliyah käigus juute Venemaalt (27%), 
Ukrainast (25%), Prantsusmaalt (13%), ja USAst (10%). Aasiast saabus 
Iisraeli 1400 juuti (5%) ja Aafrika riikiest 1200 (4%) juuti. 
Iisraeli ametliku rahvaarvu hulka ei arvestata seal töötavaid välismaalasi, keda 
on hinnanguliselt 170 000 ja illegaalselt riiki sisenenud inimesi.  
Iisrael on ilmselt üks maailma urbaniseerunumaid riike, kus pea 93% 
inimestest elab linnades. Suurim linn on Jeruusalemm 900 000 elanikuga, 
millele järgneb Tel Aviv 450 000 ja Haifa 300 000 elanikuga. Vahemere äärne 
piirkond on suhteliselt täis ehitatud, kus ühest linnast teise üleminek on pea 
märkamatu. 
Samas on Iisralis ka suuri asustamata kõrbelisi ja mägiseid alasid, kus 
looduslikud elamistingimused on üsna keerulised. Kõrbes võib kohata 
beduiinide laagreid ja kibutsnikke, kes raske tööga kõrbe õitsema on suutnud 
panna. 
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Kehra KKehra KKehra KKehra Koguduses toimunustoguduses toimunustoguduses toimunustoguduses toimunust.... 
22. juunil oli koguduse kohvikus pidulik õhtusöök koguduse liikmetele, kes on 
olnud aktiivsemad kaastöölised. Kutsed said 40 ja kohale tuli 23 + 1 külaline 

Ukrainast. Laudade eest hoolitses Askeldajad OÜ ja Ulvi Põllu Oleviste 
kogudusest. Tänasime üheskoos taeva Isa tegusa hooaja eest ning igaüks sai 
tänukirja ja vaimuliku raamatu. Sõna võtsid pastor Indrek, Taavi, juhatuse 

liige Helen, juhatuse esimees Hannes ja Eha. Pastor Indrek juhatas palveosa ja 
tänas kõiki osalejaid nende panuse eest ning jagas välja tänukirjad. Taavi 

rääkis täisvarustuses stardivalmis lennukist, mis ometi mingist puudujäägist 
tingituna ei suuda lendu tõusta - koguduse puudujäägiks on ühtsus. Helen 

rääkis, et igaüks koguduses eraldivõetuna on siiski 
edasiliikuv ja saavutanud paljutki, aga ühtsuse nimel 

tuleb tööd teha, et kogudus saaks kõrgelt lennata. 
Hannes rääkis loetud raamatu põhjal, et vanad asjad 
enam ei toimi, kuna Jumala ajaplaanis on uued asjad, 

kogudus aga ei ole veel seda mõistnud ja pastorid 
seisavad küsimuse ees, miks kogudused ei kasva. Eha 
meenutas, kuidas pastor Eenok teda veega ristis. Oli 

meeldejääv õhtu.    
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ÜlevabariigÜlevabariigÜlevabariigÜlevabariigilised sündmused, soovitav osaledailised sündmused, soovitav osaledailised sündmused, soovitav osaledailised sündmused, soovitav osaleda    
 

 

10.-13. juuli EKNK Suvepäevad Käsmus http://eknk.ee/suvepaevad/  

Teema: Ehitades üksmeelt, kandes vilja ja muutes maailma. 

 

 

3.- 6. august EMK XIII SUVEKONVERENTS  

https://metodistikirik.ee/index.php/teated/711-suvekonverents-2017 

Teema: Muutuge uueks oma meele uuendamise teel. 

 

 

11. august. EKB Liidu Kehra avatud karikavõistlus VÕRKPALLIS 

Kehras juba 16 korda. Oleme vastuvõtja kogudus ning ootame julget 
kaasalöömis võistluse toredal kulgemisel. Sellel aastal on lubanud tulla 
peakohtunikuks Hannu Kukk, kes omab riikliku litsentsi võrkpalli 
kohtunikuna. 

 

25.august toimub Tallinnas CBS piibliõppe Filipi ja Efesose raamatu 
töövihiku õppeseminar. Osavõtt kodugrupi juhtidele tungivalt 
soovituslik. 

7. - 9. september Noorte Ettevõtjate Akadeemia Kehras. 

 

27. - 30. september New Wine Sügiskonverents Kehras. 
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Kehra Kehra Kehra Kehra Koguduse infoKoguduse infoKoguduse infoKoguduse 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, 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: Eha Roobas, 56177471 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAAmmmeeetttllliiikkk   
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 


