RAAHEN SEURAKUNNAN YSTÄVYYSSEURAKUNTAKIRJE IV/2019 23.5.2019
Raahe - Kullamaa - Lääne-Nigula - Märjamaa - Vienan Kemi

HEI, HYVÄT YSTÄVÄT!

HENRIN SIJAISEKSI JANNE JAUHIAINEN
Lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri Henri Oksanen lähtee 10.6.
määräaikaiseksi sijaiseksi seurakuntamme nuorisotyön puolelle. Hänen
sijaisenaan aloittaa Janne Jauhiainen, joka on seurakuntalaisena jo osalle
tuttu. Jannen puhelinnumero tulee olemaan sama kuin Henrillä nyt.
Sähköpostiosoitekin on tulossa.
Toivotamme Jannen (kuvassa) tervetulleeksi uuteen tehtäväänsä.
Ollaan rohkeasti yhteydessä häneen, kun kysymistä tai ideoita tulee!

Kuva: Helios
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Kiitosaiheena on Joelin vappuvierailu
Raahessa. Joel kävi kouluvierailulla & konsertoi
Vihannissa ja oli mukana lähetysillassa sekä
yhteiskristillisessä vapputapahtumassa
Raahessa. Pyydetään siunausta Joelin ja
Signen perheelle ja työlle!
Pyydetään siunausta ja varjelusta Viroon rippileirille (9.-17.6.) lähteville nuorille sekä opetusja huoltotehtäviin lähtevälle vanhemmalle väelle.
Pyydetään Henrille siunausta tehtäviinsä
nuorisotyössä sekä Jannelle tehtävässään
lähetys- ja kansainvälisen työn sihteerinä.
Lokakuisen Viron bussimatkan valmistelut.
Kiitetään kaikista ystävistä Virossa ja Vienan
Kemissä! Pyydetään erityisesti sitä, että kaikki
koululaiset saisivat lähteä iloisin mielin
kesälaitumille ja opintonsa päättäville avautuisi
kullekin sopiva polku työelämään.

JOS HALUAT ANTAA TALOUDELLISTA TUKEA
Tilinumero: FI67 1126 3000 3055 33
Saaja: Ystävyysseurakuntatyön kannatustili
Viite: 5335 Kullamaan seurakuntatyö
5348 Lääne-Nigulan seurakuntatyö
5364 Märjamaan seurakuntatyö
5351 Paanajärven ja Vienan Kemin työ
5403 Edellisiin kohteisiin tarpeen mukaan jaettuna

LÄHDE MUKAAN BUSSIMATKALLE
VIROON pe 18.10. - ma 21.10.
Syksyllä tulee kuluneeksi 30 vuotta ystävyysseurakuntasuhteiden solmimisesta Kullamaan
ja Lääne-Nigulan seurakuntien kanssa.
Juhlistamme tätä yhteistä taivalta molemmissa
seurakunnissa. Käymme myös tapaamassa
ystäviä Märjamaalla. Matkalle mukaan lähtee
innokkaita nuoria Raahesta.
Matkaohjelman viimeistely on työn alla.
Ilmoittautuminen matkalle tullaan avaamaan
alkukesästä Raahen seurakunnan nettisivuille.
Ilmoittautumiseen tulee opastusta myös
Raahelaisen seurakunta-aukeamalle.
Matkan alustava hinta on aikuisilta noin 200
euroa ja lapsilta noin 130 euroa sisältäen
bussi- ja laivamatkan, ruokailut ja
kotimajoituksen.

Jeesus sanoo: ”Minä annan teille uuden käskyn:
rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen
rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen
toistanne.”
Joh. 13:34

Ystäväkirjeen postituslistalle voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeriin
Henri Oksaseen (10.6.2019 lähtien Janne Jauhiaiseen) p. 040 6710 624 tai henri.oksanen@evl.fi.

Seitsemän hengen porukka Raahesta kävi
vierailulla
Vienan Kemin ystävyysseurakunnassa 28.3.-1.4.

