Veebruar 2018

Pastoriveerg!
Armas usukaaslane!
Olemegi jõudnud teise kuusse, aastas. Viimased kaks kuud on möödunud, ehk
paljudele isegi märkamatult, koguduse soojusvõrgustiku vahetuse tähe all. On
tekkinu täiesti uus soojussõlm. Vanad torud on välja saetud, uus süsteem
paigas.
Ehitustööd on lõppenud aga nüüd algas õieti nö puhastusperiood. Seda tolmu
ja rämpsu tekkis ikka väga palju. Kui ei oleks toimunud vahepealseid
puhastusi, oleks maja üsna suure tolmukorra all. Tänan ustavaid abilisi.
Kutsun üles võtma 2018 aasta veebruari kuu puhastamise ja puhastumise
kuuks. Ehk siis kaks ühes. Võtame ülesandeks väike lapike kogudusemajas
puhastada ja korras hoida ning samas võtame aega oma süda, ihu ja vaim
puhastada ettevalmistuseks imeliseks töös Issandat teenida.
2Kr 7:1 Armsad, et meil nüüd on niisugused tõotused, siis puhastagem endid
ihu ja vaimu kogu rüvedusest, täiustades oma pühadust Jumala kartuses.
Innustusega edasi

Indrek Luide
Kehra Koguduse pastor
Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Veebruar 2018– kuukava
Üritus

Info

Neljapäev 01.02
kell 11

Palvekogunemine

juhatab: Lilian Aun

Pühapäev 4.02
kell 11

Jumalateenistus
Pühaõhtusöömaaeg

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Indrek Luide
muusika: Heli Karu

Neljapäev 8.02
kell 11

Palvekogunemine

juhatab: Lilian Aun

Pühapäev 11.02
kell 11

Jumalateenistus
Sõbrapäev

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Indrek Luide
muusika: Krista Ehanurm

Neljapäev 15.02
kell 11

Palvekogunemine

juhatab: Lilian Aun

Pühapäev 18.02
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Kristjan Schwarz
muusika: Rebeka Pikkel

Neljapäev 22.02
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Lilian Aun

Pühapäev 25.02
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Indrek Luide
muusika: Merike Pikkel
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Sünnipäevalapsed veebruaris 2018

Haas

Helen

10

Kuuskmäe

Lembit

10

Parman

Johannes

12

Klemets

Eva

14

Metsis

Egle

16

Luide

Indrek

21

Tiirik

Laura

23

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Noored – RReebbeekkaa
Kätte on jõudnud veebruarikuu, õhtud muutuvad juba valgemaks ja saame
tähistada Eesti Vabariigi sünnipäeva. Tahaksin aga meenutada seda, mis
toimus 22. detsembril kui oli veel jõuluaeg. Nimelt 22. detsembril kell 18.00
toimus jõulunoorteõhtu. Ettevalmistused käisid juba vähemalt nädal aega
varem, et jagada võimalikult palju kutseid noortele. Kohale tuli 22 noort,
kellest enamus oli juba mitmendat korda kohal, aga oli ka 1-2 noort, kes olid
esimest korda. Meil on väga hea meel, et noori tuli nii palju kohale ja oli näha
et neil oli tore. Viimased lauamängu mängijad lahkusid alles ehk peale
ühteteist õhtul. Seekord oli meil noorteka korraldamises suuri abilisi ka
väljaspoolt tiimi: kes aitas sõnu näidata, kes kujundust teha ja kes
jõuluevangeeliumi jagada. Henni ja Taaniel olid õhtujuhid, kõneles Alland ja
üle pika-pika aja sai näha ka Ruthi, kes jagas oma mõtteid Taani piiblikoolist.
Tore oli näha ka Annit, kes tuli jõuludeks Eestisse.
Peale jõulunoortekat oli koolivaheaeg ja puhkasime ka noortetööga.
Jaanuarikuu esimene noortekas toimus kuu viimasel laupäeval. Just nimelt
laupäeval, kuna ostustasime taas noorteka aega muuta, et rohkem noori võiks
jõuda osadusse. Kuna Taaniel, kes oli usin noortetöös osaleja kolis Soome, siis
vajame veelgi rohkem eestpalvet, et meil, allesjäänutel oleks jaksu ja visiooni
noortetööd jätkata. Tänu Jumalale aga selle teenimise eest, mis juba tehtud!
Võib silma peal hoida ka meie facebooki kodulehel, mis on ligipääsetav
kõigile, kel internetti on.
Pildil on näha jõulunoorteka lava

Siin on näha toidulauda ja osasid külastajaid

NB! Noortekad V
Vaallgguussffoooorr toimuvad laupäeval kell 18:00!
Facebook: Kehra Noortekas – Valgusfoor
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Meie partnerid 2018
EKB Liidu koguduste 2018 aasta palvepartnerite loosimisel sai selleks
Tallinna Vene EKB Kogudus Betaania. Pastor Stepan Maerko.

Kõige aktiivsem suhe välispartneritega on Soome Hämeenlinna
Vabakogudusega – pastor Arto Kortemaa.

Kõige värskem Khareli
kogudus - Gruusia
Pastor Aneri Giunashvili
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Majandus
Aasta ettevõtmine – Kogudusemaja keskkütte süsteemi kaasajastamine ja 2
korruse sansalme rekonstrueerimine.
Järg on jõudnud sinna maani, et jaanuri lõpu seisuga on kogu keskküttevõrk
töös, soojussõlm valmis ja kõikides Kehra Koguduse tubades radiaator soojuse
andmiseks valmis. Kõik torud vahetatud, soojustatud ja kõikide tubades uued
radiaatorid.
Veebruari kuu alguspäevadel lõpeb ka tarbevee võrgustiku välja ehitamine.
Senini sooja vett andnud boilereid enam vaja ei ole! Samuti on jäänud üle
varem tubasid soojendanud elektriradiaatorid.
Et kogu seda ettevõtmist oli võimalik teoks teha, sai Koguduse üldkogu
otsusega võetud EKB Liidu ehitusfondist laenu 30000€ 7 aasta peale. Viimane
tagasimakse peab olema tehtud 1.12.2024. Keskmiselt igakuiselt 400€
tagasimakse. Kui Jumal annab Sulle südamesse eriohvriga toetada seda
projekti, siis selleks on Kehra Kogudusel eriarve EE532200001120056881.
2 korruse sansõlm on valmimas. Hannes Pikkel on selle teostamisel
ohverdanud erinevad ressursse.
Jumala abiga soovin, et sellel aastal saaks kasutamiskõlblikuks 2 korruse
seminarituba, raamatukogu ja arhiiv. See siis parempoolses maja tiivas.
Vasakpoolses maja tiib vajab samuti suurt reorganiseerimist, et kõik toad ja
vestibüül oleks külalissõbralik ja korrastatud.
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Pilte!
Urmo seadistamas soojussõlme.

Uued soojus- ja veevõrgu torud!

Selline
näeb
völja
pesemisboxidest praegu

üks
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11:00
• Palveteenistus neljapäeviti kell 11:00
• Pühapäevakool pühapäeviti kell 11:00
• Noorteõhtud V
Vaallgguussffoooorr laupäeviti kell 18:00
•

Juhatuse liikmed:
o Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Helen Haas,
Lilian Aun.

•

Pastor:
o Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee

•

Juhatuse esimees:
o Hannes Pikkel, 56472669, juhatus@kehrakogudus.ee

•

Koguduse noored:
o Rebeka Pikkel, 56156416

•

Lastetöö koordinaator:
o Eha Roobas, 56177471

•

„Võta ja Jäta“ avatud laupäeval kell 10-13.
o Täpsem info Helgi Kattel, 53405282

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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