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Pastoriveerg!
Pastoriveerg!
Armas Kehra Kogudus!
Taevaisa on kinkinud meile erakordselt ilusa suve. On olnud veidi vihma aga
on olnud sooja ja ehk isegi liiga!
Muutused, mis käivad kaasas loomuliku osana jumalariigis on ka Kehra
Kogudust puudutamas.
Esimesena pakun sellese rivisse, et on käivitunud palvekoosolek neljapäeva
õhtuti.
Teisena me majas arenev telesaadete produktsioonistuudio. Loodame, et
augusti kuu jooksul saavad ruumid remonditud ja sügisperioodil võime ruumid
uueks tegevuseks õnnistada! See võib tuua väga huvitavaid inimesi meie
koguduse ruumidesse!
Sain hiljuti kinnituskirja EKB Liidu presidendilt vastuseks Kehra Kogudusele
korraldada 2020 aasta EKB Liidu suvefestival: /EKB Liidu juhatuse otsus
suvefestivali korraldamise õiguse andmise kohta Kehrale on tehtud. Seega on
asi ametlik./
Kõnnime 130 tegevusaastas! Ehitume oma tegevuses väärikalt sellele
vundamendile, mida on rajanud, kasvatanud meile eelnenud põlvkonnad.
Meenutades eelnevat vaatame silma olevikule ning jätkame tuleviku rajamist
Jeesuse väes, toimetades üksmeeles ja alandlikult Tema Kuningriigi
ülesehitamist Anija vallas ning püüdes leida seda armu, millele kutsub ülesse
koguduse slogan, iseendale ning jagame seda otsusekindlalt lähimastele ning
lõpptulemusena iga mehe, naise ja lapsele, kes meie vallas elavad!
Ühiselt eesmärgi poole rühkides saab sündida midagi uut ja kestvat!
Õnnistades

Kehra Koguduse pastor Indrek

Luide

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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August 2019– kuukava
Aeg

Üritus

Info

Neljapäev 1.08
kell 19

Palvekoosolek

juhatab: Indrek Luide

Pühapäev 4.08
kell 11

Jumalateenistus
Kristuse
surmamälestamine

juhatab: Ergo Pärnits
jutlustab: Alland Parman
muusika: Alland Parman

Neljapäev 8.08
kell 19

Palvekoosolek

juhatab: Andrus Annus

Laupäev 10.08
kell 10

EKB Liidu 17 avatud karikavõistlused võrkpallis,
Kehras

Pühapäev 11.08
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Piia Pärnits
jutlus: Ergo Pärnits
muusika: Heli Karu

Neljapäev 15.08
kell 19

Palvekoosolek

juhatab: Indrek Luide

Pühapäev 18.08
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Sigrid ja Ricky Beadnall
muusika: Sigrid

Neljapäev 21.08
kell 19

Palvekoosolek

juhatab: Andrus Annus

Pühapäev 25.08
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Indrek Luide
muusika: Merike Pikkel

Neljapäev 29.08
kell 19

Palvekoosolek

juhatab: Ergo Pärnits

Igal neljapäeval kell 11 palvegrupp

August 2019 2

Sünnipäevalapsed august
Meier

Viktorija

6

Parman

Ruth

11

Ehanurm

Krista

12

Stein

Angeelika

19

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Nõupidamise ja otsustamise koosolek
VISIOONIKOOSOLEK 1
12.07.2019
Esimene koguduslik üritus juba eelmise aasta septembris remonditud
seminariruumis.
Toimus esimene koguduse tuleviku arengu koosolek, kus osalesid need, kes
tundsid isiklikku huvi koguduse arengu vastu!
Sissejuhatavad mõtted ütles koguduse mentor Cristian. Et koguduse töö edasi
läheks, selleks on vaja üksmeelt. Räägime sellest, mida kogudusena sügisel
tegema hakkame. Suurim soov on jõuda evangeeliumiga piirkonna inimesteni.
Eriti oluline on koguduses lastetöö – tähtsaim töö koguduses. Seda tuleb võtta
väga tõsiselt ja sellele tuleb panustada rohkesti. Teiseks tähtsaks asjaks, mida
tähele panna tuleb, et kui koguduses on esiuks lahti aga ka tagauks. Peame
leidma mooduse, et inimesed ei lahkuks, kui nad on sisse tulnud. Tuleb ka
leida võimalus inimesed tagasi palvetada koguduse osadusse. Kui oleme
kedagi solvanud, tuleb meil andeks paluda. Minu sees on kudin, mis ütleb, et
ärkamine tuleb sellele linnale. See sõltub aga meist kui palju me anname
võimalust Püha vaimul sütitada tuld meie sees. Inimsuhted tuleb korraldada
ära.
Sõna said kõik kokkutulnud, kes avaldasid oma arvamust millisena nad
koguduse olukorda hetkel kogevad ja millised tegevused oleksid olulised
tulevikus.
Ergo: liikmed võiks läbi teha annitesti. Rohkem võiks teha ühisüritusi. Talgud
jm, mis meid enam lähendavad.
Rebeka: kogu kogudus võiks huvi tunda ühisest tegemistest. Külastaksime
tihemini Kehra Kodu.
Elen: majas on rasked inimesed. Nendega tuleb tegeleda. Võiks tulla
huviringid, piiblikool, nõustamised, õppimise võimalused. Hostel häbistab
koguduse mainet.
Indrek: suurtele peredele teeme sügise poole koguduses vastuvõtu. Samuti
korraldada ehk veel enne suve meie majas ööbivatele õhtusöök, kus tutvume
nendega aga samas tutvustame ka koguduse põhimõtteid kuidas peab
koguduse territooriumil käituma.
Kogunemine lõppes ühise mõttega, et jätkata taolisi mõttevahetusi kas iga kuu
või üle kuu.
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Türgiõhtu
Enne jaanipäeva saabusid Kehrasse 3 noort Türgist, Izmiri (Smürna)
kogudusest, et osaleda NextStep kristlikus suvelaagris Valgas ja Hiiumaal.
Esimene peatuspaik oli neil Eestis aga perekond Kannikeste juures, kes
kostitasid sauna ja suitsukalaga nii külalisi kui ka meie oma noori. Oli väga
tore õhtu!
Kui türklased 2. juulil Kehrasse tagasi jõudsid, oli neil selja taga kümme
laagripäeva, palju uusi kogemusi ja õpitut. Eriti muljetavaldav oli nende jaoks
see, kuidas Eestis saab vabalt tänaval evangeeliumi kuulutada.
4. juulil toimus Türgi õhtu, kus kuulsime noorte tunnistusi sellest, kuidas
nemad kristlaseks said. Lisaks laulsime türgi keelseid laule ja Mert tutvustas
slaidide kaasabil kristlaste olukorda Türgis. Lisaks kuuldule saime maitsta ka
Zehra poolt valmistatud türgi maitsvaid roogasid ning juua ehtsat türgi kohvi.
Järgmisel päeval lõid meie külalised kaasa maja koristamisel. See oli ka
algusest peale nende soov, et kuidagi oma kätega koguduse juures abiks olla.
Nii nad siis aitasidki maja Eleni juhtimisel seest ja väljast koristada.
Kuna külaskäik sattus laulupeo ajale, siis osalesime ka rongkäigul ja laulupeol,
mis jättis neile kustumatu mulje. Eriti meeldis neile teadmine, et meil
lauldakse laulupeol ka selliseid laule, mis jutustavad Jumalast.
Viimasel päeval võtsime ette külaskäigu Viru rappa ja Lahemaale. Kaasa tulid
ka perekond Annus ja Piia. Türklased ei olnud kunagi varem näinud selliseid
maastikke nagu tol päeval. Andrus jäädvustas kõik need ilusad hetked oma
fotokaameraga, suur tänu talle selle eest!
Aitäh ka Alarile, kes külalisi oma autoga vajalikesse kohtadesse sõidutas.
Näiteks Kosele, kus nad istusid NextStepi bussile, et sõita valga poole. Aitäh
ka Allandile, kes oli nõus ühte külalist oma kodus majutama.
Türgi noorte laagrisse kutsumine oli meie kõigi ühine panus, kogudus toetas
nende lennupiletite ostu 600 euroga.
Üks noortest, Mert, soovib septembrist asuda õppima NextStep piiblikooli
Tallinnas, mis kestab kuni järgmise aasta poole suveni. Kui viisa asjad korda
saavad, siis ilmselt saame teda peagi jälle Kehraski näha!
Pilte tegi Andrus Annus:
https://drive.google.com/drive/folders/1Zw0DtM5JWtJOzFlxIHxSrDA7vKY93FKm?usp
=sharing
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Türgi noortega osadusest pildid.
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Hiinaõhtu
Pühapäeval, 21. juulil 2019 toimus Kehra Koguduses Hiina õhtu (中国晚会 ),
mida juhtisid Helen Haas ja Peep Randmann. Kõigepealt sai saalis kuulata
intervjuu vormis üles ehitatud Hiina tutvustust; seda ilmestasid ka erinevad
fotod ja videod. Peep, kes elab Anijal, on ise pikalt Hiinas elanud ning teda
seob selle maaga nii sügav huvi, äritegevus kui ka hiinlannast abikaasa.
Sel korral olid külalisteks ka 15 hiinlast, kellest mitmed olid juba enne õhtu
algust hoolsalt toiduvalmistamisega tegelenud. Varsti saabus suur osa neist ka
saali ning kokkutulnud huvilised said nendega veidi tuttavaks. Tõlkimisel olid
abiks nii Peebu abikaasa Peihua kui ka Kehrast pärit hiina keelt ja kultuuri
õppinud Karel koos oma kahe sõbraga.
Hiinlaste valmistatud toidud olid aga põnevad ja maitsvad ning kõik huvilised
said neid proovida. Kohvikus arenesid vestlused nii Peebuga- kellega sai
rääkida eesti keeles; kui ka hiinlastega- Karel ja tema sõbrad hiina keeles ning
need hiinlased ja eestlased, kes oskasid inglise keelt, kasutasid suhtlemiseks
seda võimalust.
Õhtu jäädvustas läbi kaamerasilma Andrus Annus:
https://drive.google.com/drive/folders/1EmGd8RRDqqzpyPc6jvQrmkiiY5dnUDu?usp=sharing
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K
Keehhrraa K
Koogguudduussee iinnffoo
Jumalateenistused pühapäeval kell 11.
 Palvegrupp neljapäeval kell 11
 Palvekoosolek neljapäeval kell 19
 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

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

August 2019 8

