Pastoriveerg!
Ja ongi nii, et oleme liikumas kogudusega vastu aastapäevale, mille numbriks on 125. Kas
selline areng on positiivne või probleemne?
Kogudusel on palju põhjuseid olla tänulik selle eest, mis on toimunud enne meid. Nagu
kõneles aastapäeval EKB Liidu peasekretär Erki Tamm, et iga järgmine põlvkond võlgneb
oma olemasolu eelmisele põlvkonnale. See et täna on Kehras toimiv kogudus oleme tänulikud
neile vendadele-õdedele, kes 124 aastat tagasi otsustasid järgida Jumala kutset ning alustasid
evangeeliumi jagamist Kehras.
Meil on täna suur põhjus olla tänulik kaugemate töötegijate eest kui lähima ajaloo töötegijate
eest. Mitte kunagi ei suuda tööd teha ainult koguduse vaimulik vaid see sõltub igast
jumalalapsest kes on Pühal Vaimul lubanud oma südame põlema panna. Paljusid me enam ei
mäletada aga igaüks on andun oma palve, evangeelse töö ning ohverdamisega panuse töö
kestma jäämisele tänaseni.
Viimased aastad ei ole lihtsad olnud koguduse elus. Ometi ütleme me jätkuvalt, et Kehras
tegutsev kogudus on osa Kristuse ihust!? Kui vaatame ihu toimimist, siis on ju tavaline, et
sündides on suht kõik OK aga vanuse lisandudes tekivad nii füüsilised kui vaimsed
probleemid.
Viimasel poolel aastal on saanud astutud mõned sammud kogudusemaja arendamisel. Samuti
toimunud ülistus- ja palvekogunemised. Kuidas aga igatsus Jeesusega kohtuda muutuks
üldiseks, kõiki koguduse liikmeid haaravaks. Et ülistus ja palvetamine ei oleks marginaalne?
Noored on innustunud, milles loodan, et nende ind ei vaibu. Et nii koguduse vanemad kui muu
keskkond neid julgustab edasi liikuma. Loodan, et noored suudavad ära kasutada võimalust
luua kogudusemajja noortekeskus, mille olemasolu tähendus on laiem kui koguduse liikmete
lapsed.
Vaadates pilguga tulevikku igatsen, et koguduse vennad oleksid kõik täidetud igatsusega
Jeesuse järele. Et need piskud koosolemised oleksid hetked, kus saame tervemaks ja oluliseks
mikrokliima kujundajaks koguduses ja laiemas mõttes ka ühiskonnas meie ümber.
Jääb üle soovida indu ning selles innus leida võimalust heaks puhkuseks suveperioodil, et
omakorda sügisperioodil olla täis energiat, vaimuvärskust ning tahet evangeeliumi jagamisel.
Indrek Luide
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Pühapäev 06.07
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlustab. Indrek Luide
muusika: Marju Luide

Reede 11.07
kell 19:30
Laupäev 12.07

Ülistusõhtu
Noortekas

vaata kodulehte

Pühapäev 13.07
kell 11

Jumalateenistus

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

Reede 18.07
kell 19:30
Laupäev 19.07

Palveõhtu
Noortekas

vaata kodulehte

Pühapäev 20.07
kell 11

Jumalateenistus

Laupäev 26.07

Noortekas

juhatab: Hannes Pikkel
jutlustab: Hannes Pikkel
muusika: Helen Haas
vaata kodulehte

Pühapäev 27.07
kell 11

Jumalateenistus

Kristuse surmamälestamine

juhatab:
jutlus:

Mõtlemiseks, millises lõigus soovin abiks olla!
Koguduses sooviks, et toimiksid mõningad tegevused. Igaühel on mingi eriosa. Allpool
mõned:
1. Noortetöö - initsiatiivgrupp töötab ja noored on valinud endile ka juhid.
2. Lastetöö - palvetame ning mõtleme, kuidas sügisel Kehra lastele anda võimalust
tänapäevaselt Jeesusest rääkida.
3. Rakugrupid - Pühakiri räägib, et koos käidi kodusid mööda! Kodugruppide tegutsemine
on kasvavate koguduste üheks tunnuseks.
4. Muusikatöö - jumalateenistuses ülistuse korraldamine ja muusikatöö laiemalt.
5. Meestetöö - see töölõik on praegu oluline, et evangeelium kõlaks-kostaks keeles, mida
mehed räägivad.
6. Sotsiaaltöö - Gl 2:10 Ainult et meil tuleb pidada meeles vaeseid, ...
7. Majandustöö - jätkame järjekindlalt ning hoolikalt koguduse kooskäimise koha
uuendamist ja värskendamist.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Ruumide korrashoid
Võta ja Jäta
Kohviku korraldamine
Majutusteenus

Nende ja mitme teise tegevuse juures osaline olles saad kogeda kindlasti Issanda õnnistusi.
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Noortenurk
Noortejuhtide tiim oma ühel viimasel kogunemisel valis noorte
esindajateks Elisabeth Parmani ja Fredi Karu. Nemad on need,
kes jätkavad seda tööd, mida mitu kuud on teinud Lahti
Vabakoguduse noor Henni Saira.
Koguduse juhatuse elektroonilisel koosolekul otsustati Kehra
Koguduse noorte käsutusse anda pastori korter ning et nad
kujundaksid sellest Kehra Kristlik Noortekeskus.
Palvetame, et Kehra Koguduse noortetöö jätkuks ning et nad
hoiaksid kinni Jeesusest ning täidetult Püha Vaimu väe ning jõuga
teeniksid Issandat kogu oma jõu ja energiaga.

Juuli sünnipäevalapsed! Õnnistusi teile!
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Teated:
Hämeenlinna Vabakogudus korraldab koguduse osaduslaagri 29-31.08, milles
võib osaleda meilt 13-15 isikut! Kas see võiks sina olla? Palveta ja anna sellest
pastorile teada.
Enne kui sügis algab on koguduse majas vaja toimetada mõningad praktilised
tööd. Suurim neist on Pühapäevakoolile uue ruumi remont. Sellega kaasneb
vähemalt 3 teise ruumi korrastamine ning remont.
Sügisperiood algab üsna pea. Millises lõigus sa oleksid osaline? Sellised
toimetamised: koristamine, kohvikukorraldamine, "Perekoor", rakugrupid,
"Võta ja Jäta", majutusteenus, pühapäevakool jne! Järgmises infolehes
rohkem!

Koguduse info
•
•
•

•

•
•

Jumalateenistused pühapäeviti kell 11
Pühapäevakoolid alustavad tegevust alates
septembri kuust.
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, Taavi Kaasma, 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

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
Pangaarve: EE372200001120056878
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