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Juuli 2015 

Pastoriveerg! 
Armas Kehra Kogudus! 

125 aastat on nüüd ajalugu. Aastapäeva jumalateenistus oli ülev ja õnnistatud. 
Südamest tõuseb tänu iga liikme eest, kes valmistas selle teenistuse pärast. 

Sooviks siin tänada iga inimest, kes aitas kaasa kas jumalateenistuse 
ettevalmistamisel, läbiviimisel või kogudusemaja korrastamisel. 

Tänud vapratele koristusbrigaadi töötegijatele - Tiiu Täht, Aili Laagriküll, 
Ellen Tõrs, Lea Antonov, Aili Kulp, Eha Roobas jpt. 

Imelise pildinäituse seadsid üles Lilian Aun ja Helen Haas. Oli ja on midagi 
vaadata. 

Maja seest ja väljast kaunimaks tegemisel andsid suure panuse Alar 
Laagriküll, Alland Parman, Airin Parman. (lilleaia korrastamine, lipuvarda 
värskendamine, kogudusemaja silt jne). Täname sildi eest vend Olavi 
Hokkaneni, kes selle valmistas ja kogudusele kinkis.  

Suured tänud ülistusgrupile: Merike Pikkel, Krista Ehanurm, Marju Vaga, 
Aivy Rebase, Fred Karu, Alar Laagriküll, Airin Parman, Alland Parman jpt. 

Samuti soovin ka tänada perenaiste gruppi, kes valmistasid nii palju sööki, et 
seda jagus kõigile. Ma ei teagi täpselt, kes kõik selleks abikäe andsid. 

Tänan kõiki kes suuremal ja vähemal viisil abiks olid. Loodan, et meie ind ei 
lõpe vähemalt kahel suunal: evangeeliumi levitamisel vähemalt Anija vallas 
elavatele inimestele ja korrastades Kehra Koguduse hoonet. 

Õnnistusi ja indu teile kõigile! 
 

Kehra Koguduse pastor Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide    
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Juuli 2015– kuukava 
Aeg Üritus Info 

Neljapäev 02.07. 
Kell 19 

Palvekogunemine 
Juhatab: Lilian Aun või 
Koidula Loopalu 

Pühapäev 05.07 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine 

 

juhatab: Indrek Luide 
jutlustab: Indrek Luide 
muusika: Merike Pikkel 

Neljapäev 9.07 
Kell 19 

Palvekogunemine 
Juhatab: Lilian Aun või 
Koidula Loopalu 

9.-12.07 NOORTELAAGER SOS Soov Olla Sinuga 

Pühapäev 12.07 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Hannes Pikkel 
jutlustab: Allan Kroll 
muusika: Noored 

Neljapäev 16.07 
Kell 19 

Palvekogunemine 
Juhatab: Lilian Aun või 
Koidula Loopalu 

Pühapäev 19.07 
kell 11 

Jumalateenistus 
Juhatab: Indrek Luide 
Muusika ja sõna:  
                    Jaana Eskor 

Neljapäev 23.07 Palvekogunemine 
Juhatab: Lilian Aun või 
Koidula Loopalu 

Pühapäev 26.07 
kell 11 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Jakob Remmel 
muusika: Helen Haas 

Neljapäev 30.07 
Kell 19 

Palvekogunemine 
Juhatab: Lilian Aun või 
Koidula Loopalu 
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Sünnipäevalapsed juulis! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Õnnistusi sünnipäevalastele! 

 

Kallio Vilve 3 

 

Aruste Merike 9 

 

Aun Lilia 12 

 

Loopalu Koidula 15 

 

Karu Heli 16 

 

Meier Eevo 17 

 

Täht Tiiu 19 

 

Lass Armilde 25 
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Noortenurk 
 
Laagrini on jäänud veel natukene aega ja teeme selleks juba ettevalmistusi. 
Laager on neljapäevane ja kolmel neist on piibilitunnid, neljandal päeval 
kavatseme külastada jumalateenistust. Kavas on veel matk ja erinevad töötoad.  
Kavatseme ka Koguduse majas midagi korrastada. Kes on huvitatud veel 
rohkem teada saama, siis facebook`is on täpsem informatsioon. Näitan teile ka 
laagriplakatit, mille tegi Fredi. 
 
https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts 
 
 

Rebeka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
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Meenutusi koguduse 125 
aastapäevalt! 
 
Kogudusse õnnistati 3 uut liiget: 
Rebeka Pikkel, Lilian Aun ja Aili 
Kulp. 

 
 

Muusikat tegi ansambel Mr 
Luide Family Singers. 

Tervitus ütles Anija valla volikogu 
esimees Jaanus Kalev  kinkides 

kogudusele raamatu „Kehra Lood“ ning 
austades juhatuse esimeest Hannes 

Pikkelit Anija vapimärgiga 
lipsunõelaga. 

 
Jutlus oli aastapäevale kohane. 5 

Kehra Kogudust vaimulikku kes on 
teeninud kogudust alates 1987 

aastast pidasid ühise jutlus, mille 
pealkirjaks oli „Uus julgus 

Jumalas“! 
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Sünnipäevasöögi eest hoolitsesid perenaised Aili 
Kulp’i organiseermisel. Tordi tegi Inna Kannike. 
 
 
 
 
 
 
 

Meeldejääv oli ka 20.06.2015 toimunud ristimine. Rebeka Pikkel ja Aili Kulp. 
 
Rahvast oli Kehra Koguduse aastapäevale kogunenud rohkesti. 
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Kehra KogudusKehra KogudusKehra KogudusKehra Kogudus’’’’e ajalugu 2. 

Pühapäevakool 

Pühapäevakooli töö uus algus. 1918. a. kevadel kutsus pühapäevakool uuesti ellu. 
Üldjuhatajaks oli Ed. Lepp ja abilisteks Marie Lepp, M. Borisova (Tooming), kaasa 
aitas ka K. Märtmaa. 1928. a. asutati pühapäevakool ka Anija-Põtkal. Tööd tegid 
samad ja veel L. Känd ja enne II Maailmasõda Heino Tuulik. 

Noortetöö 

1914. organiseeriti koguduse juurde Kristlik tütarlaste selts. See töötas kuni 1915. a. 
lõpuni. 19. novembril 1917. asutati Kehra Baptisti koguduse Noorsoo-Selts. Seda 
juhtisid õed L. Känd, A. Kana ja M. Lepp. 1921. a. aastapäeva pidustustel olid külas 
vend Groob Inglismaalt, vennad Podin, H. Dahl, Mill, õde Sirotkin, Kotkas, Malm. 
Kontserdil kanti ette Händeli Messiasest koor Halleluuja esmakordselt. Selts alustas 
tööd 6 liikmega ja tõusis 50 liikmeni, siis aegamööda langes ja jäi püsima 25 liikmele. 
1919. organiseeris selts raamatukogu, milles oli 140 raamatut ja 1929. a. juba 300 
raamatut. Noorsoo seltsil oli suur osa nende noorte kasvatamisel, kes ei olnud veel 
koguduse liikmed, kuid hiljem tulid usule ja ühinesid kogudusega. 

Osakondade töö 

1922. algus Pikval ilus töö ja usuline ärkamine. Jumalateenistusi peeti Anton Jõhvika 
talus. Töötegijateks vendadeks olid Johansonid, kuid hiljem see töö lagunes. 1924. oli 
tööpõld Rookülas. Jumalateenistusi peeti Sipelga talus Läänemetsa juhtimisel. 

1928. aastal valiti Kehra koguduse vanemaks Voldemar Jõeste, kes teenis kogudust 
1959. aastani - 30 aastat. Ta lahkus ajaliku surma läbi ja maeti Harju-Jaani kalmistule 
15.2.1959. 1932. a. tuli koguduse rõõmuks Narvast tagasi perekond Märtmaa, kes 
kohe asusid koguduses jumalariigi töösse. Sama aasta suvel peeti 17-19. juunini 
Kehras Eesti Baptisti Liidu aastakonverents. Samal aastal algas Märtmaa algatusel töö 
keelpillikooriga. 1933. a. valiti Märtmaa koguduse kutsetööliseks. Sama aasta 
evangeeliumi nädalal tuli palju noori usule. Hiljem nad ühinesid kogudusega 
ristimises - 27 liiget. Noored hakkasid kooris laulma. Koor suurenes 45-liikmeliseks 
ja oli võimeline ette kandma mitmeid suurvorme. Samal aastal tähistati koguduse 50. 
juubelit. Sõjaväest tuli tagasi H. Tuulik, kelle algatusel asutati 8-liikmeline 
mandoliinikoor. 16. detsembril ordineeris K. Kaups K. Märtmaa koguduse 
kutsetööliseks. 



 

Juuli 2015 8 

 

Koor 1934 
I rida: K.Känd, A.Kotkas, E.Märtmaa, M.Tooming, J.Lepp, A.Lepp, H.Ledo, 

M.Lepp, J.Tuulik 
II rida: K.Känd, H.Rahe, M.Looberg, L.Mäe, A.Aabel, M.Tuurmann, A.Kana, 

H.Vilbaste, R.Toomet 
III rida: E.Pettai, A. Kask, H.Ots, G.Puks, M. Kuuskmann, J.Sinivee, M.Rebase, 

H.Kiisel, L.Känd, A.Malm, 
IV rida: Pettai, A.Saaremets, V.Toomet, J.Rebase, R.Kana, R. Mäe, A.Rebase, 

K.Märtmaa, H.Tuulik, J.Tooming, A.Ploompuu 

1936. a. korraldati Allika palvelas 3-kuuline koorijuhtide ja pühapäevakooli juhtide 
kursused. Kehrast võttis osa nimetatud kursustelt K. Märtmaa ja H. Tuulik. 1938. a. 
24. aprillil valiti K.Märtmaa koguduse teiseks jutlustajaks. 1939. korraldati Kehras 
Tallinna ringkonna noorte kevadpäevad. Sügava mulje jätsid O. Tärgi ja E. Männi 
kõned kogudusele. 1940. a. jaanipäeval tähistati koguduses 40. palvela ja 50. 
aastapäeva usulise töö algust. Juubelipidustused möödusid vaikselt, sest õhus oli juba 
sõjahõngu tunda. Kogudusele osteti harmoonium. 

1941. aasta algas rahulikult. Jumalateenistusi peeti igal pühapäeval palvelas ja 
neljapäeva õhtuti talutubades. 21. juunil külastas Kehrat Tallinna Kalju koguduse 
laulu- ja keelpillikoor. Oli õnnistatud päev. Samal päeval algas ka sõda. 2. juulil 
mobiliseeriti kooriliige, hea bass, Martin Malm. 22. juulil mobiliseeriti veel Heino 
Tuulik, Arnold Rebase, A. Piirfelt ja Arnold Altsepp. Palvelasse pandi elama vene 
sõjamehed. 22. augustil jätsid vene väed Kehra maha, asemele tulid sakslased. 
Kogudus töötas edasi aga laulukooris oli meestest suur puudus. 

Sõda ja sellele järgnevad aastad 

1944. aasta algas mureliku südamega, sest sõjamürin lähenes jällegi Eestile. Sõja 
ärevust sai tunda ka Kehra koguduse ja alevi elu. Jumalateenistusi peeti siiski edasi. 
Sügisel tulöid sõjateelt tagasi vennad H. Tuulik, A. Altsepp, Martin Malm ja A. 
Piirfelt, viimane oli aga selle aja jooksul kaotanud oma usuelu. Arnold Rebase suri 
Arhangelski oblastis. 
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16. november kujunes kogudusele raskeks, sest palvela põles maha. Õnnetuse põhjus 
on teadmata. Koosolekute pidamiskohtadeks registreeriti Aasa, Mihkli, Loovälja ja 
Nalgi talud. Peamiseks kooskäimise kohaks sai Aasa talu. Kadunuks jäi aga veel üks 
vend, nimelt Heldur Tooming, kes mobiliseeriti saksa sõjaväkke. 

1946. a. tehti kogudusele ettepanek, kas palvela taastada või maha lõhkuda. Otsustati 
siiski palvela taastada. 1947. algas tavaliselt, siiski oli valus, et puudus palvela. Aga 
nõupidamised ja palved aitasid kaasa, selleks, et kevade poole talve sõideti metsa 
palke maha võtma, mis H. Tuulik oli oma sõjamehefondist kinkinud. Esimene voor 
oli oma metsa 12 hobust regedega. Palgid veeti saeveskisse, kus nad täpselt mõõtude 
järgi saeti ja hiljem virnastati kuivama. Ehitustööd algasid kevadel. Tööde juhatajaks 
valiti H. Tuulik. Kõige sagedamini olid abiks ehitustöödel vennad M. Malm, J. 
Tooming ja J. Lepp ja Lillemets. Sügisel jõuti maja katuse alla. Suureks abiks vennad 
olid ka vennad Toomet ja Märtmaa. Õedki aitasid jõudumööda kaasa. 

1948. Palvela juures tehti sisetöid - uksed-aknad, pingid. Vaimulik töö kulges 
rahulikult. Kogudus astus uude aastasse lootusega avada uus palvela. 1949. Veebruari 
kuu kujunes Eeesti Baptismi 65. juubeli läbiviimisel. Kogudust tabas jällegi raske 
aeg. Valter Toometi ja J. Küttmaa perekonnad küüditati Siberisse, vennad olid olnud 
ka palvela ehitamisel abilisteks. Jumala abiga võidi 13. novembril avada uus palvela. 
Õnnistuse talituse pidas Lipstok ja Levindato. Oli külalisi. Laulis suurendatud koor. 
Edaspidiseks jäi välja ehitada majahoidja korter. Nii lõppes ka see aasta suure tänu 
tundega Issanda ees. 

1950 - 1959 Lõpetati palvela juures majahoidja korteri 
väljaehitamine. Kõigil aastatel tähistati palvela taastamise 
aastapäevi. 1954. tähistati Tetermani 100. juubelit. 1955. tähistati 
Sillami ja Schmeidti 100. juubelit. 1957. siirdus H. Tooming 
Järva-Jaani koguduse vanemaks. 14. juunil 1959. a. valiti K. 
Märtmaa koguduse vanemaks. Ka nendel aastatel kulges vaimulik 
töö koguduses rahulikult. Tegutses koor ja tähistati pidulikke 
sündmusi. 

1960-1969 Aasta algas Märtmaa poolt koostatud teema kõnedega. 28.2.1960.a. 
tähistati pidulikult Händeli 275 sünniaastapäeva. Koori poolt kanti ette mitmed koorid 
Messiasest. Saateks mängisid Oleviste koguduse keelpillimängijad ja V. Linask 
harmooniumil. See oli suurim ettekanne, mis Kehras tehtud. Jaanipäeval tähistati 
Kehra kogudus 60. juubelit. 1961. aasta algas palvenädalaga, teemaks Valmistumine. 
1962. aasta algas samuti palvenädalaga. Jätkati temaatiliste õhtutega. 25. märtsil 
1962. korraldati Fanny Grosby õhtu. 1963. aasta algas palvenädalaga. Peale Moskva 
kongressi oktoobris avanesid mitmed uued töövõimalused koguduses. 1964. a. 
tähistati Eesti Baptismi 80. juubelit ja Kehra koguduse 75. juubelit - priikoguduse 
algusest 1965. sügisel tegi Märtmaa kogudusele teatavaks, et tahab loobuda koguduse 
vanema tööst vanuse ja tervise halvenemisega. Märtmaa jäi oma otsuse juurde 
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kindlaks, siis tegi koguduse nõukogu ettepaneku H. 
Toomingale tulla tagasi Kehra koguduse vanemaks, 1966. a. 2. 
oktoobril valiti H. Tooming koguduse vanemaks ja 13. 
novembril - taastamisaastapäeval - andis Märtmaa ameti üle. 
1969. aasta 6. veebruaril lahkus meie hulgast V. Jõeste. Ta 
maeti Raasiku uuele surnuaiale. 

1970 - 1979. 1970. a. oli koguduses pidulik päev 18. oktoober 
kui R. Võsu ja H. Tooming viisid läbi diakonide õnnistamise, 
need olid vennad F. Vahesalu, M. Grünling, A. Kaasma ja H. 
Tuulik. 1972. aasta 6. mail lahkus igavikku koori hea tenor ja solist Valter Toomet 
oma 58 eluaastal. 25. septembri varahommikul lahkus igavesele unele koguduse 
kauaaegne tööjõud ja kogudusevanem K.Märtmaa, oma köögis laua ääres istudes ja 
avatud Piibli juures. 1973. aastal F. Vahesalu asus elama Kohilasse. Kui V. Toomet ja 
K. Märtmaa surid, tuli korraldada uued valimised. Valituks said uued inimesed. H. 
Tooming kogudusevanem, tema abi, nõukogu esimees Heino Tuulik. Nõukogu 
liikmed R. Mäe, M. Grünling, revisjoni komisjon A. Kaasma, Hildegard Tuulik, E. 
Mägila. 1974. tähistati A. Tetermanni 120. sünniaastapäeva. Koor laulis tema laule ja 
loeti tema deklamatsioone. 23. mail lahkus meie keskelt M. Tooming. Ta oli nagu 
koguduse ema, võõraste vastuvõtja ja koorilaulja. 1975. tähistati koguduse 75. 
juubelit. Hommikul teenis oma koor, õhtul Nõmme noortekoor. 16.11. tähistati 
palvela 26. aastapäeva. Koor kandis ette Mozarti Maa see vaarub ja Gounod 
Babüloonia sees. 1979. a. suvel organiseeris M. Grünling pasunakoori 5 pilliga ja 
esimene esinemine toimus jõuluõhtul palvelas. Lepp oli teinud avalduse tema 
vabastamiseks koorijuhi kohalt seoses vanusega ja tervise halvenemisega, aga lubas 
seista koori ees nii kaua, kui leitakse uus koorijuht. Õnnestuski leida koorile uus juht - 
Malle Vaga. 

1980. a. kooritöö anti lõplikult üle M. Vagale 13. juulil tähistas 
kogudus oma 80. juubelit. 1984. a. 31.12. lahkus surma läbi 
koguduse sekretär ja kauaaegne koorijuht J. Lepp. Ka venna R. Mäe 
surmaga seoses valiti uus koguduse nõukogu - H. Tuulik, A. 
Kaasma ja M. Grünling. 1986. a. 19.jaanuaril oli Taavi Kaasma, 
Riho Pauluse ja Elmar Mägila diakonideks ordineerimine. 

Ordineerimise viis läbi Ü.Meriloo. 10. augustil 
oli vendade nõupidamine, et valmistuda ette uue 
koguduse vanema vastuvõtuks. 21. septembril tehti lõplik otsus 
Ingmar Kure kutsumiseks koguduse vanemaks, kui ta ise on 
sellega nõus. 7.12. andis I. Kurg nõusoleku asuda Kehras pastori 
kohale. 
1987. a. 8. veebruaril toimus koguduse vanemate vahetus, õieti 
uue ametisse seadmine. Kohal oli ka vanempresbüter Ülo Meriloo. 



 

Juuli 2015 11 

Iisraeliveerg  
 
Tisha B´Av (9. aavikuu päev) 
Esimese Jehoova templi püstitas Jeruusalemma kuningas Saalomon 957. a 
eKr. Nii Jeruusalemm kui ka tempel olid mitmeid kordi vaenlase poolt sisse 
piiratud ja hävimisohus. 586. a eKr tegid babüloonlased templi lõplikult 
maatasa ning selle rituaalsed riistad ning varad viidi sõjasaagina kaasa. See 
juhtus aavikuu üheksandal päeval. 
Peale Babüloonia impeeriumi langust tõusid esile pärslased eesotsas kuningas 
Küüros Suurega, kes andis loa Jeruusalemma templi taastamiseks (Esra 
raamat). Teise templi ehitus kestis 23 aastat ja valmis Darius I valitsemise ajal 
515. a eKr. Ka see pühakoda nägi paremaid ja halvemaid aegu kuni ta aastal 
70 pKr roomlaste poolt hävitati ning templiriistad trofeedena triumfikäigul 
Rooma viidi. Ka teise templi häving leidis aset aavikuu 9. päeval. 
Peale Bar Kochba ülestõusu (135 pKr), mille mahasurumine leidis samuti aset 
9. aavikuu päeval, lubas Rooma keiser Hadrianus Jeruusalemmast minema 
aetud juutidel vaid sel päeval leinamiseks linna naasta. 
Juudid said templimäe de jure oma valdusesse 1967. aastal 6-päevase sõja ajal. 
De facto puudub neil aga alale ligipääs, kuna seal kõrguvad islami pühapaigad 
– nn Kaljutempel ja al-Aqsa mošee ning moslemid ei soovi nende läheduses 
palvetavaid juute ega kristlasi näha. Ka Jeruusalemma pearabi on juutidel 
templimäele mineku keelanud, kuna endale teadmata võivad nad astuda 
kunagise kõige pühama paiga asualale ja sellisel viisil seadust rikkuda. Nii 
palvetavadki juudid templimäe läänepoolse tugimüüri ääres, näoga kunagise 
templi suunas. 
Üheksas aavikuu päev on nii Iisraelis kui ka väljaspool Iisraeli elavate juutide 
jaoks iga-aastane leina,-paastu ja palvepäev, mil meenutatakse lisaks templi 
hävitamisele ka Bar Kochba ülestõusu, ristisõdade ja holokausti ohvreid. Sel 
päeval loetakse Nutulaulude ja Iiobi raamatut, ei sööda ega jooda 25 tunni 
jooksul. Kõik lõbustusasutused on trahviähvardusel suletud. 
Lääne kalendri suhtes on Tisha B´Av liikuv 
püha, mis võib sattuda kas juuli- või 
augustikuusse. Sel aastal tähistatakse Tisha 
B´Avi 26. juulil. 
 
Helen 
 

Tiituse triumfikaar 
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Mõned teated! 
 
1. Kehra Koguduse pastor Indrek Luide puhkusel 8.-16.07.2015 
2. Koguduse noortelaager toimub 9. – 12.07.2015. 
 
 
 
 
 
Koguduse info 

 
• Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
• Palveteenistus neljapäeviti kell 19. 
• Pühapäevakool suvepuhkusel kuni septembrikuuni. 
• Raamatukogu avatud pühapäeviti peale teenistust. 

• Vene grupid neljapäeviti kell 18, laupäeviti kell 12 ja pühapäeviti kell 10. 

• „Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13. Täpsem info Helgi Kattel. 
• Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Krista Ehanurm, Alar Laagriküll, Arno 

Roosaar 

• Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee 
• Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee 
• Koguduse noored: Elisabeth Parman, 56455128 ja Fredi Karu, 5249104 
• Pühapäevakooli juht: Eha Roobas, 56177471 
 
 
 
 
 
 

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 


