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Raahe – Kullanmaa - Lääne-Nigula – Märjamaa - Vienan Kemi

ILLIMARIN TERVEISET MÄRJAMAALTA
L

Jumalan armon avulla olemme jatkaneet työtämme.
Tänä kesänä oli Tiekirkon vapaaehtoisilla päivystäjillä ilo
nähdä isoja ryhmiä virolaisia. Kun ulkomaareissut ovat
hankaloituneet, on löydetty paikalliset nähtävyydet.
Syksyllä aloitti rippikoulun yksi avopari, jotka
valmistautuvat avioliiton vihkimiseen. Aika harvinaista
on kyllä se, että rippikouluun osallistuu ihmiset, jotka
ovat jo aikaisemmin lukeneet Raamattua ja keskenään
keskustellut hengellisistä asioista. Ja heillä nousee
aivan toisenlaisia kysymyksiä, kun tavallisesti
rippikoulutunnilla kuulee. Oletteko pohtineet, mikä
tarkoitus oli käärmeellä, kun hän houkutteli
paratiisitarhassa Eevaa? Mihin hän tähtäsi? Suuri ilo on
myös siitä, että viimeisellä pyhäkoulutunnilla (2 kertaa
kk:ssa) oli viisi lasta. Rukoilemme, että sekin työhaara
edistyisi. Olemme tänä vuonna seurakuntalaisten
keskuudessa kiitollisin mielin ajatelleet myös 30
vuodesta yhteisestä polusta ystävinä. Kiitos teille
rakkaudestanne ja Jumalan siunausta työllenne.
Soli Deo gloria!

KIITOS- JA ESIRUKOUSAIHEITA
-Kiitetään pitkästä ystävyydestä ystävyysseurakuntien kanssa.
-Rukoillaan, että yhteys ystävyysseurakuntien välillä säilyisi ja
tavoittaisimme uusia ystäviä.
-Muistetaan rukouksin koronatilannetta, erityisesti Virossa.

TERVETULOA
YSTÄVYYSSEURAKUNTA-ILTAAN
Raahen seurakuntakodille
keskiviikkona 17.11.2021, klo 18.30.
Juhlimme yhdessä Märjamaan ja Raahen
seurakunnan 30-vuotta kestänyttä ystävyyttä.
Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

SEMINAARIN JOULU-TAPAHTUMA 18.12.2021
Keräämme yhdessä varoja ystävyysseurakuntatyöhön myymällä Seminaarin Joulu-tapahtumassa
joululeivonnaisia ja käsitöitä. Olette lämpimästi tervetulleita mukaan varainkeruutalkoisiin valmistamalla myytäviä
tuotteita tai osallistumalla myyntityöhön. Lisätietoja tästä mahdollisuudesta saa Johannalta / p. 040 6710 624

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

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua.
(4. Moos. 6:24)

Issand õnnistagu sind ja hoidku sind.
(4 Moosese 6:24)

Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.
(Числа 6:24)

Ystäväkirjeen postituslistalle voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeriin
Johanna Hämeenkorpeen p. 040 6710 624 tai johanna.hameenkorpi@evl.fi.

