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Pastoriveerg!
Pastoriveerg!
Armas Kehra Kogudus!
Jumal lõi inimese, kellest Tal oli väga hea meel ja peale inimese loomist
avastas, et kõik sai täiuslik ning puhkas.
Oleme Jumala loomingu arendajad ja võiks isegi öelda selle maa, mille Jumal
lõi, vallutajad. Õieti selle ülesande Jumal meile andis. Kas võime ka selle
tegevuse ja töö kohta juba öelda, nagu Jumal oma „nädalise“ töö kohta. Hästi
sai või peame siiski ütlema, et kõik ei ole veel valmis, kõik ei ole veel hästi?
Kogudusekoha esiseinal on alla kukkunud krohvi, koguduse jumalateenistusel
on veel palju vabu istumispaikasid. Ülesse võime lugeda suure hulga asju, mis
tunduvad täiuslikust asjast kaugel.
Siiski, näen oma vaimusilmas, et see ei ole see, kuidas Jumal näeb Kehra
Kogudust. Ta on andnud meile aja ja ajad, et saada korraldatud see osa, mis ta
on mõelnud koguduse korraldada. Sellest ka oma jutluses sellel kuul räägin.
Püüame siis seatud eesmärki täita sellega, et jõuaksime vähemalt ühe
inimeseni, keda juhtida Jeesuse juurde.
Missionikalender sellel kuul kutsub üles palvetama Gruusia koguduste eest,
kus Kehra Koguduselgi on partner.
Ärgem iial väsigem uskumast, et Jumal suudab ja Tema saab. Aga ärgem
unustagem ka seda, et Jeesus tegutseb täna läbi oma koguduse, ehk läbi
usklike, läbi ristiinimeste.
Õnnistatud aastapäeva kuud! Lootusrikkalt

Kehra Koguduse pastor Indrek

Luide

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Üritus

Info

Pühapäev 3.06
kell 11

Jumalateenistus

kell 17

Bigbändi Mickey kontsert

Pühapäev 10.06
kell 11

Jumalateenistus

Kristuse surmamälestamine

Dirigent Jaak Oserov
Solist Eve Pärnsalu
juhatab: Indrek Luide
jutlus: Indrek Luide
ülistus: Merike Pikkel
juhatab: Indrek Luide
jutlus: Hannes Pikkel
ülistus: Rebeka Pikkel

Pühapäev 17.06
kell 11

Jumalateenistus

Neljapäev 21.06

Evangeelne tegevus

Reede 22.06

Evangeelne tegevus

Laupäev 23.06
kell 18

Jaanulaupäev

Pühapäev 24.06
kell 11

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Kristjan Schwartz
muusika: Hanna Parman ja Tallinna
Kogukonnakoguduse ülistusgrupp

Jumalateenistus

Erikava
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5. mail toimus kaua oodatud PP
festival, kus käisin koos nelja
noorega Kehrast. Kell 8.40 läks
Kehrast rong ja jõudsime Rock
Cafesse isegi päris vara. Päev
algas avasessiooniga, kus räägiti
juubelist, ootustest, SvenJoonatan Siibak jagas sõnumit ja
lauldi mõned laulud. Enne
seminaridesse minemist sai
ennast kosutada ka kohvi ja
saiakesega. Ise käisin seminaris,
kus rääkisid Meego Remmel ja Sung Kyung Kim teemal Vaimu annid. Mulle meeldis
nende piibellik lähenemine ja näited isikust elust
Peale l seminari oli lõunapaus. Meie, Kehra noortega olime pannud laua kinni
Basiilikus, kus sõime üheskoos pitsat ja jagasime oma muljeid seni kuuldust ja
nähtust. Kui kõhud said täis, läksime enamusega ll seminari, kus toimus justkui
intervjuu kolme inimesega. Küsiti erinevaid küsimusi, millele korda-mööda vastati.
Enne kui algas vestlusring ʽʽElevant elutoas- Küsimused ja vastusedʼʼsai taas kohvi ja
suupisteid.
Vestlusring meeldis mulle, ja usun et ka teistele väga, kuna noored ise said enne selle
toimumist esitada interneti teel küsimusi, mis neile huvi pakkusid. Küsimusi esitas
Einike Pilli Meego Remmelile, Ivo Untile, Kata Ligele, Elis Jürgensile ja Andreas
Preisfreundile. Küsimusi oli väga erinevaid- tõsiseid ja ka naljaka tooniga.
Umbes kell 18.00, peale mõningat ootamist algas ülistuskontsert, kus liitus meiega ka
Fredi. Lisaks ülistuslauludele, jagas väikest ja sisukat sõnumit Peep Saar, nägime
videolt Daniel Levi Viinalassi mõtteid ülistusest ja kõigil soovijatel oli võimalus
minna ka eestpalvele. PP festival oli kindlasti julgustav ja ülesehitav päev, mispärast
mul on hea meel, et juba sügisel saavad noored taas koguneda, et seekord olla koos
lausa 3 päeva.
19. mai kogunesime noortega taas koguduse majja, täpsemalt saali katusele, kus
saime sooja päikest nautida ja mõelda teemadel nagu raev, õiglus, ausus ja plaanid.
Abiks olid kirjakohad õpetussõnadest.
Hiljem tuli meid tervitama ka Ruth, keda
viimati olime näinud jõulude ajal.
Kiiresti on jõudnud kätte ka suvi ja üsna pea
toimub V hooaja lõpupidu. Millised on
plaanid suvel, kirjutan juba järgmises
kuulehes!
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Juudid armastavad head huumorit. Tihtipeale naeravad nad ka iseenda üle, mis
on aidanud neil rasketest aegadest üle saada. Järgnevalt mõned naljad Margit
Prantsuse 2017. aastal ilmunud raamatust „Kommenteeritud juudi anektoodid.
Ja Saara naeris...“.
Juut Rabinovitš läheb Kremlisse ja nõuab Lenini jutule saamist. Talle
seletatakse, et Lenin on juba ammu surnud. Juut toriseb vihaselt: „Mis? Siis,
kui mul teda on vaja, on ta surnud! Aga muidu ikka вечно жив!
***
Kaks juuti jalutavad. „Tead, ära on tüüdanud, et kõik kogu aeg ainult juudi
anekdoote räägivad. Justnagu teisi rahvuseid polekski olemas!“ – „Väga õige“,
kiidab teine takka. „Ärme mingil juhul täna juudi anekdoote räägi“. Peale
väikest pausi ütleb esimene kõhklevalt: „Kellest me siis täna rääkima
hakkame?“ – „Noh, kasvõi hiinlastest!“ – „Hea küll, olgu siis hiinlased.
Näiteks see – kõnnivad kord Odessas kaks hiinlast, Na Tan ja Mo Še ...“
***
Iisraeli on tabanud ränk põud. Viimases hädas tulevad külaelanikud sünagoogi
rabi juurde – tehku see imet ja palvetagu, et Jumal saadaks natukenegi vihma
nende põldudele. Rabi raputab
pead: „Ma ei saa teie palvet täita.“ –
„Miks?“ – Te ei usu Jumalat!“
Külaelanikud on pahased: „Kuidas
sa julged öelda, et me ei usu
Jumalat?“ – Rabi selgitab:
„Muidugi te ei usu! Kui te oleksite
tõelised usklikud, oleksite te minu
juurde tulles vihmavarjud kaasa
võtnud!“
***
Madu kahetses väga, et oli Aadama
ja Eeva pattulangemisele
ahvatlenud. Sest kui Eeva oli õuna
ära söönud, märkas ta, et madu pole
ainult roomaja, vaid ka käekotike,
kingad ja igasugu muu läikiv pudipadi.
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Bigband “Mickey’s” moodustati 1945. aastal Tallinna I Keskkooli (praegu
Gustav Adolfi Gümnaasium) muusikahuviliste õpilaste poolt 8-liikmelise
ansamblina, mis kasvas kiiresti täiemõõduliseks bigbandiks. Esineti peamiselt
koolipidudel ja klubide tantsuõhtutel, hiljem anti ka teatraliseeritud
kontsertetendusi “Estonia” teatris. Orkestri populaarsus kasvas. 1949. aastal
pandi koos U. Naissoo Swing Club-iga alus Tallinna džässifestivalide
traditsioonile. Omaaegse NSV Liidu piires esineti Moskvas, Vitebskis, Riias,
Kaunases ja loomulikult kõikjal Eestis. Hiljem on neljal korral osaletud
rahvusvahelisel Imatra bigbandide festivalil Soomes. Orkester on 70-aastane ja
seega kaheldamatult vanim pidevalt tegutsev džässorkester Eestis. Aegade
jooksul on orkestris kaasa löönud paljud andekad pillimehed ja lauljad: Eri
Klas, Avo Joala, Ivo Linna, Tõnu Naissoo, German Pekarevski, Jaak Oserov,
Els Himma, Andres Ots, Uno Loop, Heidi Tamme, Marju Kuut. Suure töö
tegijad on olnud orkestrijuhid Felix Mandre, Ustus Agur, Ülo Raudmäe, Emil
Laansoo ja eriti pikka aega, enam kui 50 aastat orkestrit juhtinud, Ants
Meristo.
Alates 2016. aastast juhib bigbandi
“Mickey’s“ Jaak Oserov. Sõrul
esitakse muusikat džässi kuldajastust,
kaasakiskuvat svingi, samuti mõned
bossanova-palad. Ellingtonist
Jobimini.
Koosseis:
Jaak Oserov, Toomas Raudsepp,
Martin Pakk, Lauri Luide, Margus
Keerd – trompet
Enn Siim, Richard Raudla, Mart
Põdra – tromboon
Olavi Kasemaa, Kaido Hääl, Mart
Süda, Mati Tibar, Andi Arjus –
saksofon
Tiit Lauk – klaver
Madis Kaupmees – löökriistad
Emil Erastus – bass
Eve Pärnsalu – vokaal
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7.-9.06.juuni EKB Liidu suvefestival „Meie lugu“ Hiiumaal.
9-12.juuli EKNK suvepäevad „Üllatades maailma“, Lainela pühkekülas,
Käsmus.
2.-5.august EMK XIV suvekonverents Gideoni laagris AA-rannas
11. august Kehras AVATUD KARIKAVÕISTLUSED VÕRKPALLIS
21.-23. september Piiblipäevad – PP Festival 2018
8-12.oktoober Hope for Europe, Tallinnas
10. november EEA abielufestival „Pereelu“
23.-24. november EEA juhtimistoimkonna suursündmus – GLS-11.
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Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
 Palveteenistus neljapäeviti kell 11.


Pühapäevakool pühapäeviti kell 11.



Noorteõhtu kuu viimasel laupäeval kell 18.



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



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



Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee



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



Koguduse noored: Rebeka Pikkel, 56156416



Lastetöö 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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