Märts 2019

Pastoriveerg!
Kevad saabub ja see lumi, mis on sellel aastal rikkalikult sadanud taandub.
Sai ehitatud talvise perepäeva ajal lõvi. Suurejooneleine, mis iseloomustab ka
väga hästi oma suuruses ja vägevuses ehk ka võimalikku Jumala kogudust?
Märts on tärkamise kuu! Mis tärkab Kehra Koguduses? Kas innukus ühiste
palvekogunemiste järele kasvab?
Pühakirja tundmine on järgmine samm koguduse arengus. Ei aita ainult
pühapäevasest jumalateenistusest sest pühakiri ütleb, et nad olid igapäevases
kogunemises. Me nii palju ei jaksa aga ehk 50% sellest st 3 x nädalas saaksime
jumalalastena kokku. 1 õhtul piibli ühine õppimine – see võib väga hästi olla
ka koguduse rakugruppides, ühel õhtul või päeval koguneme ühiseks palveks.
Ja kolmas kogunemine peaaegu et pidu, pühapäevane jumalateenistus.
Evangeelses töös püüame alustada kevadperioodi Alfaga. Kas oled juba
leidnud, keda kutsuda, saata Alfa kursusele?
Armas Kehra Kogudus!
Õnnistatud saabumist kevade saabumise kuusse!

Kehra Koguduse pastor Indrek

Luide
Luide

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Üritus

Info

Reede 1.03
kell 18

Noorteõhtu

Korraldab Rebeka Pikkel

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luidel
jutlustab: Cristian Schwartz
muusika: Merike Pikkel

Pühapäev 3.03
kell 11

Kristuse surmamälestamine

Sõnakuulelikkusel on tasu

PPK

4. tund
“Lapsed on Jeesusele olulised”

Reede 8.03
kell 19

Ülistusõhtu

Pühapäev 10.03
kell 11

Jumalateenistus
Palve avab arusaamine

juhatab: Rebeka Pikkel
jutlus: Indrek Luide
muusika: Heli Karu

PPK

5. tund
“Jumala rahvas austab Jumalat”

Irma Ehanurm

Pühapäev 17.03
kell 11

Jumalateenistus
Palve ühendab

juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Alland Parman
muusika: Merike Pikkel

PPK

6. tund “Võrratu sõber”

Rebeka Pikkel

Pühapäev 24.03
kell 11

Jumalateenistus
Palve kaudu üleloomulikku
armastusse

juhatab: Piia Pärnits
jutlus: Cristian Schwartz
muusika: Krista Ehanurm

PPK

7. tund “Abista teisi”

Elen Annus

Pühapäev 31.03
kell 11

Jumalateenistus
Kõrvad mis kuulevad

juhatab: Lilian Aun
jutlus: Indrek Luide
ülistus: Rebeka Pikkel

PPK

8. tund “Hoia Jeesuse lähedale”

Irma Ehanurm

kell 13

Hannes Pikkel

Koguduse aastakoosolek
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Kehra koguduse 2019 aastakoosolek
31.03.2019
Kohe peale jumalateenistuse lõppu, orinteeruvalt kell 13
Päevakord:
1. Koosoleku rakendamine
2. Kehra Koguduse aasta 2018
3. Kehra Koguduse majandusaasta 2018
4. Kehra Koguduse aasta 2019
5. Kehra Koguduse majandusaasta 2019
6. Aruannete kinnitamine
7. Delegaatide valimine EKB Liidu aastakonverentsile 2019
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Koguduse palvekogunemised

Igal neljapäeval kell 11 toimub palvegrupi
kogunemine, mida juhatab Lilian Aun.

Iga neljapäeva õhtul kell 19 palvekoosolek.
Palvekoosolek toimub koguduse pastori kabinetis. Vajadusel
toimub kas laste-või koolitustoas.
Palvetame hetkel aktuaalsete probleemide pärast, isiklike vajaduste
eest ja kuulame Jumala Püha Vaimu häält, kes informeeriks
koguduse ja kohaletulnute tulevikus pärast jne
Igaüks oodatud osalema.
Jk 5:16 Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise
eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve
saadab palju korda.
Ef 6:18 Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning
selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest
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Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Lastetöö!
Kogu pere talvepäev
16. veebruaril toimus vahva kogu pere talvepäev. Alates kl 11st võis koguduse
õue peal näha mitutkümmet last labidatega lumemäele kuju andmas. Hannese
idee ehtida liumägi lõvikuninga peaga läks tänu Eleni abile hästi korda. Lõvi
nägu viimistleti eri värvides spreidega ja pähe meisterdati kullast kroon.
Lumemäe alla rajati ka mõned tunnelid. Õhtupoolikul oli näha, kuidas nii
mõnigi möödakäija lumelõvi imetles ja seda pildistas.
Lõunaks saime süüa Aili keedetud maitsvat frikadellisuppi ja Anne ja Päivi
valmistatud vastlakukleid. Enne söömist laulsime koos tänulaulu. Peale lõunat
algas kalapüük, kus iga laps sai oma õnne proovida. Kokku oli konksude otsas
12 numbriga kala, mis ükshaaval kinni püüti. Vastavalt kala numbrile sai
püüdja endale üllatuse. Ühe konksu otsa oli sattunud ka katkine ämber. Kes
selle püüdis, pidi rivi lõppu minema ja hiljem uuesti proovima. Lõpuks said
kõik ligi 30 üllatust kinni püütud.
Mängu käigus kutsusime kõiki lapsi ka pühapäevakooli. Päev läks toredasti
korda ja nüüd hakkame tegema ettevalmistusi kevadiseks linnuvaatluspäevaks.
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Noortenurk – RReebbeekkaa
Tere kallis, Kehra rahvas!
Möödunud on juba 2 kuud ajast, mil jõudsin tagasi koju, Kehrasse, peale
pikemat ära olemist. Juba enne tagasi jõudmist Kehrasse, oli mul südames
jätkata või õigemini taaselustada noortetöö. Olen nüüd mõnda aega saanud
puhata ja elada sisse uude elurütmi. Niisiis otsustasin, et pean lõpuks asja
käsile võtma ja kuidagiviisi alustama. Kuigi ``kõike üksi`` teha on väljakutse,
mis nõuab suurt pingutust, olen jõudnud nii kaugele, et 1. märtsil kell 18.00
toimub noorte kogunemine. Seal räägin oma viie kuu tegemistest koos pildija videomaterjaliga. Järgnevalt jagan teiega facebooki postitust selle kohta:

Nagu postitusest lugeda võisite, ei oska ma veel öelda kui tihti ja kuidas
täpsemalt noorteõhtud toimuma hakkavad. Ehk annab 1. märts selles osas
mingit selgust kohale tulnud noorte kaudu.
Olge väga õnnistatud, Rebeka
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Iisraeliveerg – Helen
Siioni värav
Ilmselt on Siioni nimeline Jeruusalemma värav nime poolest kõige tuttavam.
Sümboolse nimega värav tähistab läbipääsu Siioni mäe poolt armeenia
kvartalisse. See rajati koos linnamüüriga 16. sajandi keskel ja on tüüpilisele
kaitseväravale L-kujuline. Väravapiidale on asetatud metallist mezuza, mis
meenutab tulijatele Jumala suurust ja valitsust.
Selle värava ümbruses on müüril näha püssikuulide jälgi 1948. aasta
lahingutest Jeruusalemma pärast juutide ja araablaste vahel. Tookord jäid
peale araablased ja kuivõrd juutide ligipääs oli pühadele paikadele piiratud,
tavatseti palvetada just Siioni mäel majade katustel. Ilmselt valiti see koht
välja seetõttu, et sealt oli võimalik templimäge näha. Samas asub sel mäel ka
kuningas Taaveti haud, mis on samuti tähtis palverännakute sihtkoht. Seetõttu
nimetavad araablased Siioni väravat Taaveti väravaks.
Siioni mäel asub ka nn ülemine tuba, kus Jeesus koos jüngritega paasatalle sõi
ja oma äraandmist ette kuulutas. Samas toas kogunesid Jeesuse jüngrid
nelipühapäeval ja hakkasid rääkima võõrastest keeltes Jumala suurtest
imetegudest. Osmanite valitsuse ajal muudeti tuba mošeeks, kuid nüüdseks on
tegemist kõigile avatud külastuspaigaga.
Ja
Issanda
lunastatud
pöörduvad tagasi ning
tulevad Siionisse hõisates.
Nende pea kohal on igavene
rõõm, rõõm ja ilutsemine
valdavad neid, aga kurbus
ja ohkamine põgenevad ära!
(Jes 51:11)
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Juhatuse koosolekutest
4.01.2019 Juhatuse koosoleku otsustest
1. Tellida kaks metallist välisust ja uurida ka erinevaid lukkude
võimalusi.
2. Alustada kohvikutöö korraldamist vähemalt 1-2 x kuus. Kohviku tulu
läheb misjonitöö toetuseks. Helen teeb graafiku ja teavitab kogudust
kohvikuteenistuse eesmärkidest. Üürnikke tuleks teavitada kohvikute
toimumise kohta.

17.02.2019 juhatus koosoleku otsustest:
1. „Võta ja jäta“ poe pidamises teha määramata ajaks paus. „Võta ja jäta“
teenistuse kontseptsioon üle vaadata ja võimalusel tulevikus uue hooga
alustada. Korraldada märtsis tühjendusmüük.
2. „Võta ja jäta“ poe ruumid anda üürile MTÜ „Valgusmeediale“, Andrus
Annus isikus. Alustada lepingu sõlmimiseks läbirääkimisi.
3. Kaasajastada koguduse interneti kodulehekülg.
4. Soetada kogudusele valguspult, mille eest hakkab hoolt kandma Fredi
Karu. Seadme hind 2500€. Seadet võib tasu eest välja rentida. Tasuvus
kahe orineteeruvalt kahe aasta jooksul.
5. Asendada kogudusemaja välisuksed tänapäevastega. Võtta selleks
mitmest firmast hinnapakkumine.
6. Laste kevadpäeval 27 .04. korraldada linnuvaatluspäev 27. aprillil.
7. Galeriikatuse renoveerimisel alustada projekti- ja hinnapäringute
vooruga.
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A l fa
Plaanis korraldada 2019 aastal kevadperioodi Alfa.
Võimalik periood 29.03 – 31-05.2019
Et Alfa hästi õnnestuks, selleks on hea, kui iga koguduse panustaks aega
eestpalveks ja ka vähemalt ühe isiku kutsumiseks osalema Alfal.
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.


Palveteenistus neljapäeviti kell 11 ja kell 19



Pühapäevakool kell 11.



„Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13. Täpsem info Helgi Kattel.



Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Helen
Haas, Ergo Pärnits.



Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee



Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee



Koguduse noored: Rebeka Pikkel, 56156416

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
Eriprojektid: EE532200001120056881 (küttesüsteemi renoveerimine)
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