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Oktoober 2018 

Pastoriveerg! 
Armas Kehra Kogudus! 

Möödunud kuul toimusid Kehra Koguduses juhtorganite valimised. Täname 
kõiki, kes sellel olulisel koosolekul oma otsuse teatavaks tegid. 

Möödunud on minul siis 5 aastat KK keskel toimetada. Periood on olnud väga 
tormiline aga siiski tunnen, et koguduse enamus on usaldanud Jumalat ja 
olnud kaasas paljude muutustega, mis on sel perioodil toimunud. Tänan ka 
juhatust, kes on võtnud vastu julgeid otsuseid, mõeldes mitte tänase, vaid 
pikemaajalist arengut silmas pidades.  

See pilt, mis on minu sees järgmise 5 aastal juhtuma saamisest on, et koguduse 
saavad toimuma sisulised muutused, kus väga erinevad tööharud muutuvad 
aktiivseks ja evangeelne innukus kasvab koos igatsusega olla väga tihedas 
osaduses Jeesusega. Vaimuannid toimivad ja KK saab olema üks olulisemaid 
elumuutvaid paiku Anija vallas. Keegi ei saa jääda kõrvalseisjaks!  

Iga koguduse liige saab hakata toimima oma annis, mis ta on saanud Vaimu 
juhtimisel. Ja nii kui pühakirjas: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, 
räägivad uusi keeli, haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks. 
Mk 16:17-18 

Õnnistatud teenimist 

 

Indrek LuideIndrek LuideIndrek LuideIndrek Luide 

Kehra Koguduse pastor     
    

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee  
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OOOkkktttoooooobbbeeerrr   222000111888–––   kkkuuuuuukkkaaavvvaaa   
Aeg Üritus Info 

Pühapäev 7.10 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine  

juhatab: Indrek Luide  
jutlustab: Indrek Luide 

muusika: Diana Leoke-Bosenko 

Pühapäev 14.10 
kell 11 

Jumalateenistus 
Lõikustänupüha 
Kolletamispäev  

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Ergo Pärnits 

muusika: Heli Karu 

Pühapäev 21.10 
kell 11 

Jumalateenistus 
Hõimurahvaste palvepäev 

juhatab: Hannes Pikkel 
jutlus: Cristian Schwarz 

muusika: Merike Pikkel 

Pühapäev 28.10 
Kell 11:00 

Jumalateenistus 
Üleminek talveajale 

juhatab: Indrek Luide 

jutlus: Indrek Luide 

muusika: Krista Ehanurm 

 

KKKKKKKKKKKKeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaa            KKKKKKKKKKKKoooooooooooogggggggggggguuuuuuuuuuuudddddddddddduuuuuuuuuuuusssssssssssseeeeeeeeeeee   üüüllldddkkkoooggguuusssttt   
23.09.2018 toimunud üldkogu päevakorras oli pastori ja juhatuse valimine  
Vastavalt KK põhikirjale valitakse koguduse pastor 5ks aastaks, juhatus 3 aastaks. 
Koosoleku tulemused: pastori Indrek Luide poolt hääletas 85% valijatest ning ta 
osutus valituks. 
Juhatuse liikmed: Hannes Pikkel, Helen Haas, Alar Laagriküll ja Ergo Pärnits said 
kõik üle 51% põhikirjas nõutud häältest.  
30.09.2018 toimus esimene juhatuse koosolek, kus juhatuse esimeheks valiti Hannes 
Pikkel. 
 

SSSüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaapppssseeeddd   oookkktttoooooobbbrrriiisss   222000111888  

Ellus Kadi 1  

Rebase Aavo 1  

Aasalaid Annely 6  

Pärnits Ergo 13  

Leppik Anna-Mari 18  

Parman Elisabeth 22  
   

ÕÕÕnnnnnniiissstttuuusssiii   sssüüünnnnnniiipppäääeeevvvaaalllaaasssttteeellleee!!!
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IIIiiisssrrraaaeeellliii   llleeehhhttt      
Jeruusalemma müürid 
Tänased Jeruusalemma müürid ehitati Osmanite sultani Süleiman Toreda 
käsul 16. sajandil osaliselt varasemate müüride osadele. 12 m kõrgune müür 
on ehitatud kohalikust heledast lubjakivist ja selle kogupikkuseks on 3,8 km. 
Sultan olevat soovinud müüriga ümbritseda ka Taaveti linna ja Siioni mäe, 
kuid ehitajad ei olevat selle ülesandega hakkama saanud. Kas pole huvitav 
mõelda, et Jumal pani ühele Osmani sultanile südamele Jeruusalemma müürid 
üles ehitada? Õp 21:1 ütleb, et kuninga süda on Issanda käes nagu veeojad: 
tema juhib seda, kuhu ta iganes tahab. 
Tänased müürid hõlmavad nelja, ühele ruutkilomeetrile mahtuvat, ajaloolist 
kvartalit – kristlikku, moslemi, juudi ja armeenia kvartalit. Igal kvartalil on 
oma eriline atmosfäär ja elukorraldus. Juudi kvartalis võib näha mitmeid 
ješivasid, sünagooge ja muuseume, moslemite kvartalis seevastu aga mošeesid 
ja turgusid. Kristlikus ja armeenia kvartalis on säilinud mitmeid ajaloolisi 
kirikuid – teiste seas püha hauakirik ja püha Jaakobuse katedraal, mis 
pühendatud kahele Jakoobusele. 
Linnamüüris on kokku kaheksa väravat, millest üks – Kuldne Värav – asub 
templimäe tugimüüris ja on alates 8. sajandist kuni tänaseni kinni müüritud. 
Ülejäänud väravate nimed on Jaffa värav, Siioni värav, Sõnnikuvärav, 
Lõvivärav, Damaskuse värav, Heroodese värav (Lambavärav) ja Uus värav. 
Igal väraval on oma lugu, mida järgnevatel kordadel koguduselehes 
tutvustama asutakse. 
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KKKoooggguuuddduuussseee   iiinnnfffooo   
   
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
 Palveteenistus neljapäeviti kell 11. 
  „Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13. Täpsem info 

Helgi Kattel. 
 Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Helen 

Haas, Ergo Pärnits. 
 Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee 
 Juhatuse esimees: Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee 
 Koguduse noored: Rebeka Pikkel,  
Lastetöö juht: Lembi Issi, 56241720 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


