September 2019

Pastoriveerg!
Armas Kehra Kogudus!
Alanud on taas uus tegevusperiood. Täiesti uue võimalustega aga ka uute
sihtidega.
Nagu varemgi olen kirjutanud, et kogudusena liigume 130 juubeliaastas. Selle
perioodi lõpul, 2020 juuli kuu alguses ootame kõiki me Liidu kogudusega
Kehrasse Liidu suvefestivalile. Selle ettevalmistused, programmi koostamine
ja raha leidmine on kogudusele heaks väljakutseks!
Kuidas me selle tähiseni jõuame? Kas ilma noorteta, ilma lasteta, ilma mõnegi
tegevuseta?
Kas võin siin taas ülesse kutsuda ennast ja igat koguduse liiget vähemalt
kolmes valdkonnas.
1. Me palvetame veidi enam kui möödunud tegevusperioodil!
2. Õpime rohkem tundma pühakirja kui eelmisel tegevusperioodil!
3. Oleme kaasas koguduse pere tegevusega rohkem kui 2 tundi nädalas!
Uuel tegevusperioodil jätkub neljapäevased palvekoosolekud. Kui me ühiselt
palves ei ole, ei saa tekkida ka muutusi me koguduse siseelus.
Oleme siis ustavad Jeesuse jüngrid täites kõiki neid Tema poolt antud käske
usalduse ning veendumuses!
Õnnistusi ja usku lootuses!

Indrek Luide
Kehra Koguduse pastor
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September 2019– kuukava
Aeg
Pühapäev 1.09
kell 11

Üritus

Info

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Indrek Luide
muusika:

Kristuse surmamälestamine

Noorsootöö palve- ja ohvripäev

Neljapäev 5.09
kell 19
Laupäev 7.09
kell 10st
Pühapäev 8.09
kell 11
Neljapäev 12.09
kell 19
Laupäev 14.09
kell 10st

Palvekoosolek

juhatab: Indrek Luide

Talgupäev

Vt lk 7

Jumalateenistus
Vanavanematepäev

juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Hannes Pikkel
muusika: Heli Karu

Palvekoosolek

juhatab: Ergo Pärnits

Talgupäev

Pühapäev 15.09
kell 11

Jumalateenistus
Priikoguduste 136 aastapäev

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Cristian Schwarz
ülistus: Krista Ehanurm

Neljapäev 19.09
kell 19

Palvekoosolek

juhatab: Andrus Annus

Pühapäev 22.09
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Lii Linnasmäe
muusika: Merike Pkkel

Pühapäev 22.09
kell 13
Teisipäev 24.09
kell 19

CBS koolitus
Ärimeeste Foorumgrupp

Vt lk 4

Neljapäev 26.09
kell 19

Palvekoosolek

juhatab: Ergo Pärnits

Laupäev 28.09
kell 10:00

EKBL Kesk- ja Põhja piirkonna koguduste nõupidamine Kehras

Pühapäev 29.09
kell 11

Jumalateenistus

Pühapäev 29.09
Kell 18

IISRAELI ÕHTU (UUE AASTA PIDUSTUSED). Juhib Helen Haas

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Helen Haas
ülistus: Helen Haas

Igal neljapäeval kell 11 palvegrupp kogudusemajas.
Igal neljapäeval kell 19 koguduse palvekoosolek
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Sünnipäevalapsed september 2018

Kaasma

Helve

3

Kattel

Helgi

6

Pikkel

Rebeka

7 20

Laagriküll Aili
Jaanus

8 75

Maria

14

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Iisraeli leht
Rosh haShana 2019
Sellel aastal tähistatakse Iisraeli uusaasta ehk „aasta pea“ saabumist 29.
septembri õhtul. Esimese inimese, Aadama, loomisest möödub 5780 aastat.
Rosh haShana juhatab sisse tiheda sügisese pühadeperioodi – uusaasta
tähistamisele järgneb 9. oktoobril Yom Kippur ehk suur lepituspäev ja 13.
oktoobri õhtul algab nädal aega kestev lehtmajade püha.
Taas on käes aeg rõõmsaks lärmiks, soofari helideks, mee ja õunte söömiseks.
Samas on juudi uusaasta tähistamisel veidi erinev iseloom kui euroopa
kultuuriruumis tavapäraselt on harjutud. Piduliku tähistamisega käib Iisraelis
kaasas ka meeleparandus ja Jumala otsimine, mis leiab oma haripunkti Suure
Lepituspäeva raames kümme päeva peale uusaasta vastuvõtmist.
Mett ja õunu süüakse lootuses, et algav aasta tuleb magus ja meelepärane.
Kogunegem meiegi vana-aasta õhtul, et mõelda
Iisraelile ja elada kaasa selle rahva käekäigule.
Seekord on lubanud tulla külla perekond Raasik Türi
Misjonikogudusest, et jagada oma kogemusi seoses
Iisraeliga ja Loov Impulss tantsijad, et uut aastat
rõõmuga tervitada.

Rosh Ha Shana tähistamine Kehra koguduses toimub 29. septembri õhtul
kell 18.
Tere tulemast kõigile!
Shana tova!
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Foorumgrupid ettevõtlikele
Eesti Kristlikud Ettevõtjad (EKE) korraldavad Foorum gruppe aastast
2013.a
Foorum grupi eesmärk on ühendada kristlasi, kelle korraldada on oma
töökohal inimeste, tegevuste ja rahavoogude juhtimist ning kes soovivad saada
teada midagi uut ja jagada oma kogemusi saades kinnitatud Kristuses neil
ühistel koosviibimistel.
Foorum Gruppe korraldatakse 1 x kuus ,kokkusaamise pikkus 2-3 tundi.
Foorum gruppi ajakava on – osalejate tutvustus ja lühiülevaade Foorum
gruppide kontseptsioonist (0,5 h)+ teema(1 h) + diskusioon teemal ning kohal
olevate ettevõtlike inimeste/juhtide tööalaste situatsioonide analüüs ja
eespalved. Aruelud aktuaalsete äriküsimustes ja/või päevateemadel (0.5-1.5 h).
Praegu on aktiivne Foorum grupid tegevus pea kõigis Euroopa riikides näiteks
Lätis, Soomes, Hollandis, Ungaris, Suurbritannias, Saksamaal jne. ning teistes
maailma riikides näiteks USAs, Kanadas, Kagu Aasia riikides jne. Lätis
alustati Foorum gruppiga 2004.a. ja praegu on 2 tegutsevat Foorum gruppi.
Eesti Kristlikud Ettevõtjad (EKE)“ on tihedas koostöös EuropartnersEuroopa kristlike ärimehi ja ettevõtjad ühendav organisatsiooniga ,mille
president Wouter Droppers on külastanud Eestit kahel korral, sealhulgas
Kehra kogudust 2018 septembris
Esimene fookusgrupp koguneb 24.09.2019 kell 19 Kehra Koguduse
koolitusklassis (2 korrus).
Fookusgrupis osalejatel ilmselt ka väike osalustasu, mis sisaldab
materjale ja kohviosadust.
Palun teada anda oma osavõtust hiljemalt 22.09.2019.a Lembit Ida emailile: lembitida@gmail.com või mob nr 56914292.
Kõik huvilised on teretulnud !
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CBS koolitus – pühakirja õppematerjal.
Kui palju me tunneme Pühakirja ja kui palju me sellest aru saame?
Pühakirja tundmine on aga usuelu oluline osa, sest sellest arusaamine annab
usuinimesele õige arusaamise igapäevase elu elamiseks. Selle teadmise läbi saame
enam aru saada, mida Jeesus ootab meid Teda tundes ja Teda järgides.
Eesti Evangeelne Allianss sõlmis eelmisel aastal lepingu organisatsiooniga CBS
(Community Bibel Stady) kes valmistab usurahvale piiblitundmise paremaks
mõistmiseks materjale. Neid saab kasutada koguduse kodugruppides, palveringides ja
piibliringides.
Eestis on selle materjali kasutusele võtnud juba üle 25 koguduse. Tagasiside on väga
tänulik.
Septembris on meil külas Lii Linnasmäe, kes on neid materjale kasutanud ühes
Soome koguduses ja on ka selle organisatsiooni õpetaja litsentsiga. Ta on andnud
nõusoleku 4 nädalavahetusel, kui nad külastavad kogudusegrupiga Kehra Kogudust,
jumalateenistuse järel korraldama nende õppematerjalide väikese juhendamise
seminari.
Hetkel on eesti keelde tõlgitud ja trükikojast välja Filipi ja Efesuse kirjade
õppematerjalide vihikud. Järge ootab Apostlite raamatu trükkimine ja Rooma kirja
vihiku küljendamine ja trükkimine. Iga vihik koosneb 6 tunnist. Sama palju ka
maksab see töövihik!
22.09.2019 peale jumalateenistust on Lii korraldamas nii meie kogudusele kui ka
meiega piirnevatele kogudustele selle materjali lühikoolitusest.
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Talgupäev 7.09.2019
Koos teha on väga tore ja paljud asjad saavad valmis üheskoos tehes oluliselt
kiiremini kui 1 või 2 asjaga seotud on!
Üsna hoogsalt on arenenud mõte edasi koguduse maja vasaktiivas TV stuudio
arendamisel. Et saaks ühest takistusest edasi, siis oleks tore kui me teeksime
midagi koos nende ruumide töökorda seadmisel.
Kolme ruumi seinad vaja värvida. Kõik töövahendid on olemas. Lihtsalt vaja
käte paare!
Teiseks suureks tööks on 2 korruse köögist äravoolukanalisatsiooni toru
renoveerimine. See on spetsiifiline ja selle tegevuse ees on Ergo. Tal oleks
ühte abilist vaja selles töös.
Vasaktiiva tualeti WC poti vahetus ei
väga suur töö. Sellega saaks hakkama
ilmselt peaaegu igaüks. Teeme selle
Siin see on.

ole
ära!

Jäänud on välisfassaadis veel vaid kahe
akna vahetus. Aknad ootavad juba tükk aega. Paar asjalikku meest, abilised
juures ja need saaks kiiremini kui päevaga vahetatud!

See uui aken ootab, et saaks välja
vahetada ajahambast kulunud aknad!
Aga milline rõõm on, kui näeme asju
edenemas!
Alustame kell 10. Võtame kaasa innustunud meele ja valmisoleku tegema
midagi ühiselt meie ühise kodu kordategemiseks.
Paneme käed külge!
Pärast päevatööd teeme ehk koos grilli, mängime võrkpalli ja ehk veel midagi!
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
 Palveteenistus neljapäeviti kell 11.
 Pühapäevakool pühapäeviti kell 11.
 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 koduleht: www.kehrakogudus.ee

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
Eriannetused: EE532200001120056881
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