RAAHEN SEURAKUNNAN YSTÄVYYSSEURAKUNTAKIRJE VIII/2018 27.8.2018
Raahe - Kullamaa - Lääne-Nigula - Märjamaa - Vienan Kemi

HEI, HYVÄT YSTÄVÄT!

VIENAN KEMISSÄ
Pitkään odotettu rovastikunnallinen matka
Vienan Karjalaan toteutui elokuun alussa.
Matkalla oli useita kohteita, joista yksi oli
Vienan Kemi. Papinsaaren luterilaisessa
kirkossa vietettiin suomenkielistä messua
sunnuntaina 5.8., nautittiin lounas ja tehtiin
kotivierailu. Seurakunnan kirkkoherra
Vladimir Jakushov Olga-vaimonsa kanssa
vastaanotti seurakuntien tervehdykset.
Kimmo Heinilän laatima seikkaperäisempi
matkakertomus kuvineen on luettavissa
15.8. Raahen Seudusta.
Kuva: Martin Toomet
EMERITUSPIISPA EERO HUOVINEN
SAARNASI HAAPSALUN YSTÄVYYSSEURAKUNTAPÄIVIEN JA 25 VUOTTA
SITTEN KONFIRMOITUJEN
JUHLAMESSUSSA 26.8.
Piispa Huovinen viittasi Apostolien tekojen
jakeeseen 20:32 todetessaan, että Paavali
ei jättänyt efesolaisia heidän luota
lähtiessään vain muistojen tai sosiaalisten
suhteiden varaan. Paavali ei pitänyt edes
ystävyyttä riittävän vahvana perustana
kirkolle, vaan piti kaikkein tärkeimpänä
perustana Jumalaa ja hänen armonsa
sanaa.
”Jätän teidät nyt Jumalan ja hänen
armonsa sanan haltuun, sen sanan, jossa
on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosa
kaikkien pyhitettyjen joukossa.”

MÄRJAMAALLA OPETELTIIN TEKEMÄÄN
KARJALANPIIRAKOITA
Hiltuset piipahtivat Märjamaalla lauantaina
25.8. opastamassa karjalanpiirakoiden tekemistä.
Piirakoita ja munavoita voi ostaa Märjamaalla
kaupastakin, mutta parikymmentä innostunutta
osallistujaa halusi kokeilla piirakoiden leipomista
itsekin. Illimar Toomet piti alkuhartauden, tulkkasi
ja valokuvasi mm. nuorimman osallistujista (kuva).
KIITOS- JA ESIRUKOUSAIHEITA
-

-

-

kiitetään varjeluksesta kesän matkoilla
pyydetään uuden oppimisen iloa ja intoa
sekä siunausta koululaisille ja heidän
opettajilleen
pyydetään siunausta seurakuntien
alkaneen syyskauden toimintaan ja sen
suunnitteluun
muistetaan kaikki ystäviä Virossa ja Vienan
Kemissä

JOS HALUAT ANTAA TALOUDELLISTA TUKEA KOHTEILLE

TULE MUKAAN
YSTÄVYYSSEURAKUNTAILTAAN

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

Syksyn ensimmäinen
kokoontuminen on to 6.9. klo 18.30
Raahen seurakuntakodissa.
Kuullaan matkakuulumisia Venäjältä
ja Virosta & suunnitellaan tulevaa
toimintaa. Olet tervetullut!

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

