RAAHEN SEURAKUNNAN YSTÄVYYSSEURAKUNTAKIRJE VI/2019 14.10.2019
Raahe - Kullamaa - Lääne-Nigula - Märjamaa - Vienan Kemi

HEI, HYVÄT YSTÄVÄT!

KIITOS- JA ESIRUKOUSAIHEITA

KOLME VUOSIKYMMENTÄ YSTÄVYYTTÄ!
Tänä vuonna on kulunut 30 vuotta siitä, kun Raahe
ja Lääne-Nigula sekä Pattijoki ja Kullamaa solmivat
ystävyysseurakuntasuhteet. Yhteys on säilynyt ja
jatkuu, mikä on suuri kiitosaihe!

•
•
•

Kymmenen vuotta sitten tehtiin Pattijoen ja
Kullamaan yhteistaipaleesta valokuvakirja. LääneNigulan kanssa on nyt menossa vastaavan
kaltainen hanke. Kirjaan kerätään muisteluita ja
kuvia etenkin yhteistyön alkuvaiheista. Jos sinun
kuva- ja muistiarkistoistasi löytyy jaettavaa, niin sitä
otetaan mielellään vastaan! Aineistoa voi lähettää
Janne Jauhiaiselle lokakuun loppuun asti.

•
•
•

Suuri ilon ja kiitoksen aihe on jo 30
vuotta jatkunut ystävyys Kullamaan ja
Lääne-Nigulan seurakuntien kanssa.
Kiitetään niin ikään pitkään jatkuneesta
ystävyydestä Märjamaan ja Vienan
Kemin seurakuntien kanssa.
Pyydetään siunausta ja varjelusta
ystävyysseurakuntamatkalle Viroon 18.21.10. Mukaan lähtevistä reilusta 40
hengestä lähes puolet on nuoria, joiden
matka pitää sisällään myös
isoskoulutusta.
Pyydetään johdatusta kaikelle tulevalle
yhteistyölle ja sen suunnittelulle.
Pyydetään siunausta Vienan Kemin
kirkkohankkeelle.
Kiitetään kaikista ystävistä Virossa ja
Vienan Kemissä ja pyydetään
siunausta heille ja heidän läheisilleen.

YSTÄVYYSSEURAKUNTAILTA
KESKIVIIKKONA 13.11. KLO 18.30
RAAHEN SRK-KODISSA

JOULUKERÄYS YSTÄVYYSSEURAKUNTIIN
Useina vuosina olemme keränneet joulupaketteja
ystävyysseurakuntiin. Virossa paketit on jaettu
seurakuntien vapaaehtoisille. Vienan Kemiin on
lähetetty villasukkia ja rahalahja. Kiitos vielä kaikille,
jotka olette mahdollistaneet nämä muistamiset!
Tänä vuonna keräys toteutuu pakettien sijasta
rahalahjoituksena, jonka kukin ystävyysseurakunta voi
käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla seurakuntalaistensa muistamiseen jouluna. Jos haluat
osallistua, niin käytä alla olevia maksutietoja.
Keräysaikaa on marraskuun loppuun.
Tilinumero: FI67 1126 3000 3055 33
Saaja: Ystävyysseurakuntatyön kannatustili
Viite: 5403

Jaetaan terveisiä ja katsotaan kuvia Viron
matkalta. Olet tervetullut mukaan!

Ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis
rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja
häid vilju, erapooletu, teeskluseta.
Ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja
niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja
sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä
hedelmiä, se on tasapuolista ja
teeskentelemätöntä.
Jaak. 3:17
(EELK:n ja Suomen ev.lut. kirkon
kirkkokalenteri sunnuntaina 13.10.2019)

Ystäväkirjeen postituslistalle voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä vs. lähetys- ja kansainvälisen työn
sihteeriin Janne Jauhiaiseen p. 040 6710 624 tai janne.jauhiainen@evl.fi.

