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Pastoriveerg!
Armas Kehra Kogudus!
Kogudus, oled andnud uue mandaadi juhatusele. Kui ma oma sisetunnet
kuidagi usaldaksin, siis mulle tundub, et järgmine tööperiood saab nii
juhatusele kui Kehra Kogudusele väga oluliseks ning pöördeliseks.
Oleme võtnud laenu, et korrastada kogudusemaja. Nüüd peab olema ees
aktiivne tulevik, et suudaksime maksta tagasi laenud ning omakorda arendada
edasi seda, kuhu oleme jõudnud
Saame seda teha vaid koos. Igaüks kuskilt kinni hoides, suudame tõsta
raskuse, mis inimlikult võttes ei oleks võimalik. Vaid usus ning koos Jumalaga
teostatud otsused ei mata meid enda tõstetud raskuse alla.
Kehra Koguduse potentsiaal, kui me kõik koos eesmärgi nimel liigume, on
väga suur. Ei ole siis valdkonda, milles me üheskoos ei suudaks näha arengut
ning edasi minemist. Olgu see siis laste- või noortetöö. Olgu see siis
koguduses arenev palve- või jüngerdamisliikumine. Või olgu see koguduse
majandusarengud ja sotsiaaltegevus. Millele krooniks saab olema muusika
tegevuse areng ning välismisjon.
Kõike seda saame teha vaid koos, usuga Jeesusesse
Kristusesse, kes on koguduse pea eile, täna ja igavesti!
Õnnistusega

Kehra Koguduse pastor Indrek

Luide
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November 2015– kuukava
Aeg

Üritus

Info

Pühapäev 01.11
kell 11
Neljapäev 05.11
kell 11

Jumalateenistus
Pühaõhtusöömaaeg
Palvekogunemine

juhatab: Indrek Luide
muusika: Krista Ehanurm
juhatab: Lilian Aun või Koidula
Loopalu

Reede 6.11
kell 19
kell 19
Pühapäev 8.11
kell 11

Ülistuskoosolek

Juhatab Merike Pikkel

Noortekas: VALGUSFOOR
Jumalateenistus

Neljapäev 12.11
kell 11
Reede 13.11
Laupäeval 14.11

Palvekogunemine

Sõnum: Helina Voogne
juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Indrek Luide
muusika: Heli Karu
juhatab: Lilian Aun või Koidula
Loopalu
www.gls.ee/2015/

Pühapäev 15.11
kell 11

Jumalateenistus

Neljapäev 19.11
kell 11

Palvekogunemine

Reede 20.11
Kell 19

Noortekas VALGUSFOOR

Taani piiblikooli grupp külas

Pühapäev 22.11
kell 11

Jumalateenistus

Neljapäev 26.11
kell 11
Noortekas 27.11
Kell 19

Palvekogunemine

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Triin Rait
muusika: Merike Pikkel
lastejutt:
juhatab: Lilian Aun või Koidula
Loopalu
Sõnum: Alland Parman

Pühapäev 29.11
kell 11

Jumalateenistus
1.advent

kell 16

Advenditule süütamine
Anija mõisas

GLS

Noortekas VALGUSFOOR

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Raido Oras
muusika: Helen Haas
lastejutt:
juhatab: Lilian Aun või Koidula
Loopalu

juhatab: Diana Lõoke
jutlustab: üllatus
muusika: noored
sõnum: Indrek Luide

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Sünnipäevalapsed novembris 2015

Pikkel

Mirjam

2

Pikkel

Merike

3

Väin

Milvi

5

Palm

Anu

11

Pindam

Mari

19

Roobas

Paula

26

Vaga

Marju

23

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Lastetööst - Eha
Töö lastega on tore , mul on väga hea meel Merikese ja Hannese laste üle. Nad on
ustavalt alati meiega valmis pühapäevakooli tulema.
Tegin plakatid ja kutsed lastele „tulge meiega pühapäevakooli“. Juurde tuli üks uus laps.
Mulle meeldib väga lastejuttu rääkida.
Aga lastetöö juhina olen ma küll täiesti läbi kukkunud. Ei julge ma kellegagi rääkida , ei
oska ma teisi endale kaaslaseks ja abiliseks kaubelda. Ei julge ma mitte midagi
korraldada kartuses kõik ära rikkuda.
Kui ometi Jumal kutsuks kellegi seda tööd tegema, ma olen valmis aitama kõikjal.
Tegelikult on minule Tallinnast abi saabumas, aga ma ei igatse enam Lastetööjuhi ametis
olla.
Palve soovid: Palun uut lastetööjuhti. Palun jätkuvalt lastele julgust liituda
pühapäevakooliga. Palun kõigile elanikele igatsust Jumaliku armastuse järele. Jumala
hoidmist ja juhtimist.

1
15. novembril peale jumalateenistust toimub lastetöötegijate,
koguduse juhtide ja LNK esindajate kohtumine.
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Noortenurk – Rebeka
Uus hooaeg on alanud noorteõhtuga, kus oli 21 inimest. Sel hooajal tahame
keskenduda neile noortele, kes meil pidevalt käivad ja loodame neile pakkuda
häid tunnistusi elust enesest. Nii et kui keegi Kogudusest on kogenud midagi,
mida ta tahaks noortega jagada, siis võib meiega lihtsalt kontakteeruda.
Kuna sel hooajal käib noortetiimist ainult üks inimene Kehras koolis, siis on
pisut raskem kui eelmisel hooajal, aga praeguseni oleme ilusti hakkama
saanud. Võite kõik palvetada noortetöö eest ja ka noortejuhi eest, sest meil on
jätkuvalt igatsus saada juht.
Pildid noorteõhtult kus külaliseks oli Peter Crouch abikaasga. Tõlgib Urmas
Pilpak.

Noortekat juhib Fredi.

Noortemeeste salanurk.

https://www.facebook.com/KehraNoortekas?fref=ts
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Oktoobri külalised
Kaarel Väljamäe 11.10.2015
Julgus edasi liikuda!
Mis sind motiveerib, mis on sinu identiteet? Minevikust on
hea õppida aga selles ei saa elada. Minevikust ei saa kaasa
võtta kibestumist ehk vaid kahetsused.
Kui sind vaadatakse, kas siis sinust nähakse Jeesust?
Oma minevikust mõeldes pane tuli põlema! Suhted on
parim saavutus. Paulus liikus vastutuult ja liikus ülesmäge. Kahetsus on poolik
meeleparandus. Meeleparandus peab lõppema rõõmuga.
Peter Chrouch – 16.10.2015
Kui kogudus teeb seda, mis Jumal palub, siis ta saab terveks, kasvavaks ja
täis armastust. Missugune on Jeesuse mõju koguduses? Igaüksiku suhe
kogudusse on väga oluline. Kogudust juhivad erinevate andidega juhid. Juhid
ei teki kogudusse üleöö, vaid vastavalt sellele kuidas nad kasvavad. 5
teenistuse juhid on need, kes peavad ettevalmistama liikmete kasvamist ja
treenima uusi juhte!

Novembri külalised
Raido Oras – 15.11.2015
Viimsi Vabakoguduse pastor. On Gospel Ridersi
tegevjuht Eestis.
R.O. on abielus Kairiniga. Neil on 3 last (2 tütart
ja poeg).

Triin Rait – 22.11.2015
Töötab organisatsioonis Agape Eesti. On
Tallinna Kalju Baptistikoguduse töötegija,
kus korraldab pannkoogihommikuid.
Õppinud University of Birmingham,
Inglismaal misjoloogiat. Üheks
lemmiktsitaadiks on „Ära karda!“, Piiblist.

November 2015 6

Sõpruskogudustest infot
Hämeenlinna Vabakogudus 125.
1980 aastal rajati Hämeenlinna Vabakogudus. Juhatajaks valiti
uksehoidja J.N.Lindqvist ja vanematekogu juhiks kaupmees F.J.Ekman.
Nii kirjutab Antti Mäkinen raamatus „Vabakoguduslik liikumine Soomes“
1911 aastal.
1890 aastal kirjutab pastor William Jokinen raamatus „Vennad võitluse
keskel“: „Torm oli just möödunud. Ärkamist ei märgatud. Ja tõepoolest,
Hämeenlinnas oli olemas vabakogudus. Samuti väike kristlik ühendus.
See kogudus moodustus 1890 aastal, mitte tõttu me tulnud
Hämeenlinna teedrajavatena, olgui, et esimesest ärkamisest tulnuid ol
üksikuid. Selle tõttu need üksikud ootasid palvetades värskenduse
aegu.“
Hämeenlinna luteri koguduse ajalugu jutustab Hämeenlinna
Vabakoguduse algusaastatest nii: „Vabakiriklikku ärkamist esindav
grupp stabiliseerus mõned aastad tagasi Hämeenlinnas. Sellele viitab
seegi, et 1889 rajati Vaba sisemisjoni kohalik osakond. 1890 aastal oli
vabakogudus veel rohkem rootsi keelne aga 1890 lõpuks muutus
kogudus enam soome keelseks. Mõjutuseks oli, et üha rohkem hakkas
soome keelt kõnelevaid jutlustajaid külastama piirkonda. Suhte
ametliku elk kogudusega rahunesid, sest pastor Johansson väärtustas
vabakiriklikku liikumist kui tegutsemist, mis tegutses mõõdukalt. Tema
arvates oli 1892 aastal umbes 30 liiget vabakoguduses.
Ka Suomen Viikkolehti (4.12.1890) kirjutab misjonikoosolekute sarjast
Hämeenlinnas 29.11 – 1.12.1890. Reportaas on väga oluline tõendus
väga mõjukast sündmusest Hämeenlinnas, olgugi, et sellega seoses ei
öelda sõnagi koguduse rajamisest:
„Koosolekud olid taas uus tõend kunagi osaks saanud Jumala uuest
armust ja armastusest oma laste vastu, nõrgemadki ja patused, kes
vajasid päästet Jeesuse vere läbi. Issanda Vaimu armastusväärne,
õnnistav lähedus tundus sama kui esimesel Hämeenlinnas peetud
misjonikoosolekul. Usume, et see on kasulik ja õnnistus igaveseks ajaks
nendele hingedele, kellel on nälg ja janu õiguse järele ja kes tulid
koosoleuke, saades õnnistuse otse Jumalalt oma surematule hingele.“
Tundub, et 1890 aastas november on õige Hämeenlinna Vabakoguduse
rajamise aeg.
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Iisraeliveerg
Mis keeles rääkis Jeesus?
Heebrea keel on üks vaimaid maailma kirjakeeli. See kuulub semi keelte
looderühma (kaanani rühm), mille sugulaskeelteks on akadi, aramea, süüria,
foiniikia, araabia, etioopia ja amhari keel. Ajalooliselt eristatakse heebrea
keele kolme arenemisjärku: muinasheebrea keel, milles on kirjutatud suur osa
Vanast Testamendist, talmudiheebrea keel, milles on kirjutatud talmud ja
rohkesti muud juutide teoloogilist ning õpetlikku kirjandust, ja uusheebrea
keel, mida hakati kasutama keskajal.
Kõnekeelena hääbus heebrea keel esimestel sajanditel pKr. 19. sajandi lõpus
hakati heebrea keelt unustusehõlmast tavakasutusse tooma, mille käigus
rikastati seda heebrea ja aramea keele elementidest tuletatud uusmoodustistega
ning rahvusvaheliste sõnadega. Heebrea keele seda arenemiskuju nimetatakse
ivriidiks, mis on tänapäeva Iisraeli riigikeel.
7.–4. sajandil eKr sai kogu Ees-Aasia üldkasutatavaks keeleks aramea keel.
Kristluse sünni ajal oli aramea keel ka Iisraeli aladel peamise keelena
kasutusel. Sellest tulenevalt võib arvata, et Jeesuse emakeeleks oli aramea
keel, kuid ilmselt valdas ta ka vana-heebrea keelt, milles ta sünagoogis Toorat
ette luges ning võimalik, et ka kreeka või ladina keelt, milles ta võis suhelda
Rooma riigi esindajatega (sõdurid, Pontius Pilatus jt).
Jeesuse aramea keelne nimi Ješua tähendab päästjat, heebrea keeles võiks seda
tõlgendada „Jahve on pääste“.
19. sajandi lõpus, rahvusliku ärkamise ajal, äratati heebrea keel Elieser BenJehuda eestvõttel varjusurmast ning see asus juba 1922 aastal Briti mandaadi
territooriumil kolme ametliku keele hulka (araabia ja inglise k kõrval).
Tänapäeval räägib ivriiti u 9 mlj inimest.
Pilt: heebrea tähestikus Ješua ha-Mašiah (Jeesus Messias)
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Koguduse majandusest.
Koguduse ajalooliselt otsused majandusküsimustes on olnud väga julged. Juba
siis, kui üle 100 aasta tagasi otsustasid Kehra Koguduse liikmed, et ehitame
endi kooskäimiseks korraliku ja piisavalt suure mahutavusega maja. Pandi
rahad kokku ning palvela sai valmis. Maja põles maha ja siis taas otsustati, et
ehitame põlenud maja üles! Ei oskagi öelda, kas siis Kehra alev oli teise
kohapeal, igaljuhul 25 aastat tagasi liikus
Koguduse töö üheks osaks on majanduslik hakkama saamine ning kinnisvara
hooldus ning arendamine sealjuures. Ka Pargi tn palvela ei ole kuhugi
kadunud vaid ikka koguduse inventari nimekirjas.
Veidi ajalugu, kuidas on Kehra Koguduse rahad liikunud.

November 2015 9

Koguduses oli talgupäev!
Üks imeliselt kaunis laupäev koondas paljusid koguduse liikmeid
ühistegevusse. Tööks majaesise muruplatsi puhastamine lehtedest ning 2
korruse seminaritoa akende vahetus ning majutusvahendite toa ukseaugu
saagimine.
Tulemus: osavõtjaid talgust oli 24. Kõik tööd said tehtud! Allpool pildid.

Sügisene muruplats

Marju Vaga ja Merike Pikkel

Koidula Loopalu

Uudo Saaremets

Aili Kulp

Airin Parman

Eha Roobas

Aili Laagriküll

Isabella Roobas

Rebeka, Inna ja poisid. Seda kährikut aitas ära viia päästemeeskond.
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Lehekoristuse talgute paralleelselt käis ka remonditööd. Akende vahetus ning
ukseava sisselõikamine!
Tänud kõigile osalejatele ning eestpalvetajatele.
Järgmine talgupäev toimub 21.11.2015
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Kehra Koguduse üldkogu 25.10.2015 .
Päevakorras oli kaks punkti. Koguduse juhatuse valimised ja laenu võtmine
EKB liidu koguduste remondi ja ehitusfondist.
Kogudus juhatusse valiti aastateks 2015 - 2018: Krista Ehanurm, Helen Haas,
Lilian Aun, Alar Laagriküll ja Hannes Pikkel.
Koguduse juhatust volitati võtma laenu 80000€ kogudusemaja remondiks.
Ja siin üks dokument, mis puudutab koguduse juhte. Ikka meeldetuletuseks.
Oma juhtidelt ootame me rohkem kui tavalistelt koguduse liikmetelt.
• Siiras armastus ja Jumala otsimine, mis väljendub isiklikult Jumalale pühendatud
ajas palveks, Sõna uurimiseks ja juhtimise otsimiseks (Ps 1:1-6; 18:1-3). Ilmne
Vaimu täius, tarkus ning hea tunnistus (Ap 6:3).
• Juhtimine pole mitte positsiooni haaramise, tiitli, väe, autoriteedi, austuse ja
privileegide saamine, vaid eneseohverdamine ning alandlikule teenimisele
pühendumine(Mk 10:37,42-45; Jh 13:12-16; Fl 2:5-9; 1Pt 5:1-5). Juht peab
olema võimeline koostööd tegema abilistega, mitte arendama despootlikku ning
jäigalt autoritaarset suhtumist (Fl 2:3-4).
• Juhid olgu usaldatavad ning võimelised vastu seisma äraostmiskatsetele ja
altkäemaksude võtmisele (2Ms 18:21).
• Juhtidelt ootame võimet olla avatud ja suhtlemisvalmis, lahendada teiste
probleeme, saama hakkama nii piinlikes olukordades kui ka viha ja vihkamise
situatsioonides. Ühtlasi eeldame konfidentsiaalsust ning võimet saladusi
pidada (Ap 4:36-37; Ef 4:25-32).
• Tugev ning armastusega täidetud abielu, kus mees ja naine tunnetavad Jumala
kutset teenimisele (Ap 18:26).
• Võimekas ning respekteeritud, küps usus ja valmis teenima asumiseks (1Tm 3:27).
• Valmis olema mõõdetud kõige karmima mõõdupuuga ning kannatama
proovilepanekuid (Jk 3:1).
• Armastus Jeesuse ning inimeste vastu ilma igasuguse omakasupüüdlikkuseta
juhitavate arvelt (Jh 21:17; Hs 34:1; 1Pt 5:1-5).
• Pühendunud kaasusklike ettevalmistusele teenistuseks, kutsudes uusi inimesi
teenistusse, treenides ja õpetades, hoolitsedes ning jälgides neid (Mk 3:13-15).
• Pühendunud hea töö tegemisele, olles see, kes teeb rohkem, kui temalt nõutakse.
Võtab vastutusi tõsiselt, olles eestvedaja ja hea planeerija (Es 5:1-2).
• Pühendunud ning lahke annetaja, maksab regulaarselt kümnist (Ml 3:8-10).
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Koguduse arengust!
Enne kui kogudusega edasi aktiivselt liigume, korraldame koguduse olukorrast
uuringu KLA. Eelmine KLA uuring tehti 2011 aastal. Nüüd 5 aasta pärast on
parim aeg korraldada järgmine uuring.
Meenutuseks. Koguduse nõrgimaks lüliks oli „mitmekülgsed väikegrupid“.
Tugevamaks „vajadusest suunatud evangelism“. Sel korral küll mõõdeti
koguduste kasvu probleeme ja sai ka selgeks, mis on, siis ei olnud sellele
jätku.

Novembris teeme KLA uuringu. Küsimustik tuleb täita kuni 30 aktiivsel
koguduse ts osalejal.
Tulemusi analüüsides seame eesmärgid, kuidas edasi minna.
Loodan, et me Kehra Kogudusena ei soovi olla keskpärane kogudus, vaid
kogudus, kes juhindub pühakirjast ning on valmis töötama parimal viisil,
parimate tänapäeva võimalike vahenditega.
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Olin Saksamaal, et osaleda Euroopa Evangeelse Alliansi peaassambleel.
Siin väike ülevaade!
Assamblee toimus Saksamaa väikelinnas Schwäbisch Gmünd, 5-8.oktoobril
Evangeelse Koguduse seminarikeskuses.
Konverentsi motoks oli „Tõrjutusest kaasatusse“.
2015 aasta Euroopa EA peateemad:
1. Välismaalane meie seas. Igahommikune piiblitund,
mida pidas Chawkat Moucarry, kes on sündinud
Süürias.
2. Ehitades tõeliselt rahvusvahelist kogudust. Ettekandja David Wise.
3. Rootsi mudel, kuidas integreerida immigrante. Ettekandja Peter
Magnusson. Tuleb Eestisse 2.04.2016 toimuvale misjonikonverentsile.
4. Ksenofoobia, andestus ja evangeelium. Ettekandja Avi
Snyder, kes on organisatsiooni „Juudid Jeesusele“ direktor.
5. Etniline kogudus. Ettekandja Bob Hitching. Sisuks, millised
takistused aga ka millised on sillad, et liikuda tõrjutusest kaasamisse.
Assambleel võeti vastu kaks uut liiget. Tadzikistan EA ja
misjoniorganisatsioonina Reach Global.
Euroopa EA ühendab kõiki Euoopa rahvuslikke Evangeelseid Allainsse ning
liidab endaga üle Euroopalisi misjoniorganisatsioone. Nii oligi sellel korral
kohal 81 delegaati.
Kohtusin ja vestlesin paljude riikide EA peasekretäridega. Ukraina EA juht,
kes on elanud mitmeid aastaid Eestis, oli selle perioodi eest oma elus väga
tänulik ning palus tervitada kõiki jumalalapsi ning tänas selle toetuse eest,
mida eestlased on üles näidanud seoses konfliktiga Ukrainas. Samas oli suures
mures ning palus jätkuvaid eestpalveid, et olukorra pärast Ukrainas.
Vahetasin tervituse Maailma EA peasekretär, piiskop
Efraim Tenderoga, kellega õnnestus teha selfi.
Peaassamblee lõpul võeti vastu läkitus: „Euroopa Evangeelse kogukonna
kutse tegudele“. Seda oleks hea teada igal evangeelset kristlasel. Esitan selle
siin.
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Euroopa Evangeelse kogukonna kutse tegudele
EEA üldkogu pöördumine Saksamaal 8.10.2015
Läbi aegade on inimesed massiliselt liikunud Euroopasse, Euroopa piires või siit välja. Selle
tulemusena oleme näinud sissetunge ja konflikte, eelarvamusi ja hukkamõistu, riikide piiride
muutmist ning rikaste kultuuride segunemist. Praegune põgenikekriis on hirmutav, kuna
paljud reeglid ja seadused on kõrvale heidetud ning rahvad üle koormatud, muutes riikide
etnilist ja religioosset palet tagasipöördumatult. Inimeste rahustamise asemel suurendavad
paljud poliitilised juhid kahjuks rahutust.
Euroopa Evangeelse Alliansi liikmed on tänulikud kõikidele kristlastele, kes kogudustena,
MTÜ-dena ja partneritena on ühinenud pagulaste aitamiseks. Meie üldkogu „Tõrjutusest
kaasamisse“ julgustab evangeelset kogukonda „võõrast“ omaks võtma, olgu ta alles
Euroopasse tulnud või teise rahvusesse, kultuuri ja uskkonda kuuluv „võõras“, kes on aastaid
meie keskel elanud.
Me tahame armastada kõiki – armu tõttu, mida Kristus igale inimesele annab.
Teades, et me oleme selles maailmas võõrad, ja mõistes Piibli korduvat käsku tervitada ning
õnnistada orbu, leske ning võõrast, oleme pühendunud ka ohtlikes olukordades ning
julgustame kõiki evangelikaale oma mugavustsoonist välja astuma:
•

Lubades Pühal Vaimul oma südameid ja kristlikke kombeid muuta, et saaksime
vabaks hirmust ja eelarvamustest nende suhtes, kes meist erinevad.

•

Tundes rõõmu Kristuse ihu kultuurilisest mitmekülgsusest, kaotamata samas oma
identiteeti, teeme koostööd teistest kultuuridest tulnud kristlastega, soovides olla
tunnistajad ja ülistajad Jumala täielikus ligiolus.

•

Palvetades kõikide pärast, kes põgenevad sõja ja hukkamõistu eest, mõtleme eriliselt
oma vendadele ja õdedele Kristuses. Palume kaitset ja varustatust neile, kes on endiselt
ohus ning kannatavad puudust oma elukohtades, eriti Lähis-Idas. Palvetame oma rahvaste
ja poliitikute eest, et oleks rahu ja ühtekuuluvustunne. Palvetame Kristuse Ihu eest, et
Issand annaks meile tarkust ja julgust jagada välja Tema armastust.

•

Olles armu ja lootuse eeskujuks kriisis, kutsume üles kristlasi finantsiliselt toetama
põgenikke nende päritolumaades. Kutsume oma regiooni kristlasi üles jagama Kristuse
armastust mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes, et katta nende vajadusi, kes meie
riikidesse tulevad. Jagame vastutust võimude, kodanikuühiskonna ning teiste
uskkondadega.

•

Olles rahutoojad, kuid mitte pimedad eelolevate sotsiaalsete, poliitiliste ja majanduslike
raskuste suhtes, nõuame poliitilist lahendust konfliktidele, mis põhjustavad praegust
väljarännet. Me seisame vastu hirmule ja võitleme armupoliitika eest.

•

Olles headeks naabriteks kõikidele, aitame ka põgenikke, et nad saaksid end meie
keskel hästi tunda. Kuna meie rahvused koosnevad juba erinevatest kultuuridest,
rahvustest ja uskudest, pühendume koostööle teistest taustadest kristlastega, et ehitada
üles kogukondi ning olla tunnistuseks kõikidele.
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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, Helen
Haas, Lilian Aun

•
•
•
•

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
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