
 

 Oktoober 2021 1   

 

Armas Kehra Kogudus!     Oktoober 2021 
 
Mida ootab meilt Jumal? 
Kehra Kogudus, liikudes usus ja ustavuses, tegi ligi 30 aastat tagasi otsuse 
tulla nurga tagant keset küla! Ilmselt nendel päevadel või aegadel ei mõeldud 
palju, mida see praktilises elus kaasa toob. Kas see nõuab lisaks pühapäevasele 
jumalateenistusele veel midagi? 
See ei ole aga uus teema ka mitte pühakirja valgel, sest Jumal ütleb juba vanas 
testamendis oma rahvale, et nad on jätnud Tema koja unarusse lastes selle ära 
laguneda, aga samal ajal ehtavad enda kodusid.  
Hetkel on just koguduse maja haldamine saanud meile üheks suuremaks 
väljakutseks.  Kas juhatus on õigesti kogudusemaja ekspluateerinud? Kas on 
liiga palju investeeritud kogudusemaja remonti? Kas koguduses teeme ikka 
neid asju, mida kogudus tegelikult peab tegema? Mõnikord ei teagi, kellelt 
seda peaks küsima – kas pastorilt, juhatuselt, diakonitelt või enda käest? Kas 
ma ise teen kõik selleks, et kogudus paistaks välja valguse kandjana selles 
pimedas maailmas? 
Pühakiri kõneleb väga palju ustavusest. Sellel hetkel, kui jumalalapsed 
hakkasid oma kodusid üles ehitama pühakoja asemel, algas ka koguduse 
allakäik. Kas toimetame samal kombel? Või oleme siiski need, kes neid 
talente, mida Jumal on usaldanud oma laste kätte, paljundame ja teeme palju 
tööd selleks, et väärtustada ning paljundada jumalariiki, nagu pühakiri 
kõneleb. Kutsun kaasa ühiselt toimetama.  

 

Õnnistatud teenimist, 

Indrek Luide 

Kehra Koguduse pastor  
 

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee 

 



 

 Oktoober 2021 2   

Oktoobri kuukava 
 

Aeg Üritus Info 

Pühapäev 3.10 
kell 11 

Jumalateenistus 
Kristuse surmamälestamine  

juhatab: Indrek Luide  
jutlustab: Indrek Luide 
muusika: Marju Luide 

kell 13 Kehra Koguduse erakorraline üldkogu vt lk 

Neljapäev 7.10 
kell 18 

Osaduse- ja palvekoosolek juhatab: Indrek Luide 

Pühapäev 10.10 
kell 11 

Jumalateenistus 
Lõikustänupüha 

juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Cristian Schwartz 
muusika: Merike Pikkel 

Neljapäev 14.10 
kell 18 

Osaduse- ja palvekoosolek juhatab: Ergo Pärnits 

Pühapäev 17.10 
kell 11 

Jumalateenistus 
Hõimurahvaste palvepäev 

juhatab: Ergo Pärnits 
jutlus: Elari Tamm 
muusika: Rebeka Pikkel 

kell 13:30 Koguduse laulukoori 1 kogunemine 

Neljapäev 21.10 
kell 18 

Osaduse- ja palvekoosolek juhatab: Indrek Luide 

Pühapäev 24.10 
kell 11:00 

Jumalateenistus 
juhatab: Indrek Luide 
jutlus: Indrek Luide 
muusika: Heli Karu 

Teisipäev 26.10  
kell 18:30 

Ettevõtlusfoorum Juhatab Lembit Ida 

Neljapäev 28.10 
kell 18 

Osaduse- ja palvekoosolek juhatab:  

31.10.2021 Kella keeramine talveajale, üks tund tagasi. 

Pühapäev 31.10 
kell 11 

Jumalateenistus Erikava vt 

 
25. oktoobril toimub üleminek talveajale ehk siis keerame kella 1 h tagasi 
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Sünnipäevalapsed oktoobris 
 

1.10 Kadi Ellus 

4.10 Christian Schwartz 

6.10 Annely Aasalaid 

13.10 Ergo Pärnits 

22.10 Elisabeth Parman 

 

Õnnistusi sünnipäevalastele! 
 
 

Erikavaga jumalateenistus 31.10  
Milline on Kehra rahva potentsiaal ja talentide koguarv? 

Kogunemine, mis leiab aset kuu viiendal pühapäeval, on hea võimalus 
talentide esiletoomiseks. Ajalooliselt on teada, et Kehra koguduses on olnud 
väga häid luuletajaid ja ka luule esitajaid. 

31. oktoobri jumalateenistusel sooviks kuulda ja näha luuletuste ettekandmisi. 
Otsi välja kas enda kirjutatud või kellegi teise luuletus, mis on jäänud su 
südames kõlama, et neid üksteisele esitada. Olgu see üks suur jutlus läbi luule. 

Panen ette ka teema, mis võiks üldiselt seda sisu täita – SUURIM KÄSK. 
Tõlgendame seda teemat luule keeles ja kui kellelgi on selle kõrvale veel ka 
tunnistus lisada, siis oleme saanud oluliselt rikkamaks! 

Ja muidugi muusika. Ikka laulame ka ja kuulame muusikat st kui keegi on 
suutnud oma luule ka muusikasse kirjutada, siis ka selle anni esiletoomine on 
oodatud! 

Selliselt loome ühe kauni roosiõie meie endi Jumalat ülistavast loomingust, 
mis austab Teda meie kõige sees ja jaoks! 

Muidugi võiks edaspidi ka koguduse infolehes olla esindatud luule lehekülg! 

Indu luuleridade valmistamiseks!  
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Iisraeli teemadel 
 
Michael Selutin kirjutab portaalis Israeltoday, et möödunud september oli 
tema jaoks kui üks lõputu pikk püha. Ta nendib, et on tähistamistest kurnatud, 
kuivõrd sel aastal sattusid sügisesed kõrgpühad argipäevadele, mistõttu tuli 
eraldi tähistada veel hingamispäevi (shabbat), mis algab reede õhtul ja kestab 
laupäeva õhtuni. Kuivõrd juudid suhtuvad pühade tähistamisesse suure 
tõsidusega, toob ta esile, et kui ta elaks kuskil mujal maailmas ja mitte 
Iisraelis, siis ta oleks pidanud võtma pühade tähistamiseks terve kuu töö 
juurest vabaks. Uusaasta, lepituspäev, lehtmajapüha ja simchat tora on need 
pühad, mille tähistamine nõuab palju tähelepanu ja ettevalmistamist. Simchat 

tora pühaga tähistatakse toora lugemise aastase tsükli lõppemist ja uue 
lugemisringi alustamist ja nõuab erilist rõõmu väljendamist. Sellel pühal 
tantsitakse koos toorarullidega ja tuntakse rõõmu toora olemasolust. Tuleb 
ette, et religioossed juudid joovad sel puhul ka kangemat alkoholi, et 
emotsioone ja rõõmu selle abil võimendada. See püha lõppes 29.09, 
kolmapäeval, misjärel hakati taas tegema ettevalmistusi shabbatiks, mis 
lõppeks toob juutide ellu tagasi tavapärase ja argise elurütmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merike, Marju ja Helen 
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Rosh haShana tähistamisest Kehras 
 
Sellel aastal tähistasime Iisraeli uusaastat 11. septembril. See oli juba kümnes 
kord, mil seda sündmust koos kogudusega tähistasime. Kogunesime üheskoos 
koguduse saalis, et elada kaasa 5782. aasta saabumisele. Iisraeli muusika 
saatel kuulsime tervitusi ja lugusid Iisraelist, mida edastasid pastor Hans Lahi, 
ansambel Beati, Margit Prantsus ja Kehra koguduse muusikud. Esmalt kõlasid 
soofarihelid, mis kutsusid üles endasse vaatama ja vajadusel meelt parandama. 
Saime laulda heebrea keelseid ülistuslaule, mis suunasid mõtted erilisel viisil 
juudi rahvast õnnistama ja nendele kaasa elama ka sellel imelikul ajal, mis 
Maa peale on saabunud.  
 
Loomulikult ei puudunud ka iisraelipärased suupisted, seekord saime proovida 
falaffeleid ehk kikerherne pallikesi. Ka õunad ja mesi olid laual, mis 
sümboliseerivad hea ja magusa aasta saabumist. Juua saime hibiskuse teed ja 
kardemonimaitselist kohvi, mis on Iisraelis väga levinud. 
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Külas Ridala Baptistikogudusel 
19. septembril külastas grupp Kehra Koguduse liikmeid ning pastor Ridala 
Baptistikogudust, mis on meie palvepartnerkogudust sellel aastal. 

Ridalas toimub igal aastal suuremalt priiliikumise aastapäeva pidamine. Sellel 
aastal sai tähistati priiliikumise 139 aastapäeva. Nagu teada nii Ridala kui ka 
Kehra koguduse tööd alustas just priiliikumisest välja kasvanud tegevus! 

Ridala palvemajja kogunes suur hulk kohalikke ja külalisi. Teiste seas ka 
EELK evangelist Joel Reinaru, kes andis toreda tunnistuse sellest, kuidas ta sai 
Alexela bensiinijaama teenijatele evangeeliumi kuulutada ja nende eest ka 
palvetada. 

Sellel kogunemisel täitis muusikalise osa Kehra Koguduse muusikagrupp 
koosseisus Merike Pikkel, Marju Vaga, Aivy Rebase, Rebeka Pikkel, Hannes 
Pikkel ja Alar Laagriküll. Kaasas oli ka Türgist Eestisse õppima asunud Mert 
ning koguduseliikmed Aili Laagriküll, Aili Kulp ning Lea Antonov. 

Priikoguduse aastapäevakõne pidas Kehra Koguduse pastor kõneles Johannese 
15 põhjal viinapuu viljakandvatest ja mitteviljakandvatest okstest. 

Hannes Pikkel jagas oma tervenemise lugu ja rõõmustas kuulajaid kauni 
trompeti soologa, mängides laulu „Oo, arm võrratu“. 

Tunnistuse jagas ka Aivy, kelle lugu oli väga usku kasvatav. Ta rääkis sellest, 
kuidas peale ema igavikku kutsumist kinnitas Jumal tema usku! 

Aili Kulp tegi väikese ajaloolise ülevaate, mida ta ka hiljuti jagas Kehra 
koguduses, tuues välja erilised arhitekti ideed Ridala palvela arhitektuuri 
elementides. 

Jumalateenistuse järel kaeti laud rikkaliku söögiga, peale mida käisime 
ekskursioonil Mäevalla palvelas, mis on muinsuskaitse all ning oluline kogu 
Eesti rahvale. Just seal toimus viimane valitsuse istung enne Eesti 
okupeerimist kommunistide poolt. Tänapäeval peab valitsus oma istungit seal 
iga viie aasta tagant. 

Enne kui keerasime autod kodu poole külastasime sadamas Ridala pastori 
abikaasat, kes on elukutselt kalur.  

Oli väga meeldiv külaskäik ja oodatakse tagasi ka siis kui me enam 
palvepartnerid ei ole.  
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Ridala pastor Ethel Suurküla 
jumalateensitust avamas!  

 

 

 

 

 

 

Kehra Koguduse laulugrupp Jumalale kiitust toomas Ridalas! 
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Selline pidulaud. Sellele eelnes ka soolane laud, kus pakuti kahte sorti suppi. Lisaks 
kookidele veel ka pehmet jäätist. Kõik ühele pildile paraku ei mahtunud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehra grupp küüditamisausamba juures Puises 
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Kunstitöötuba 
Selle kuu lõpul võtame maha Sven-Erik Stambergi fotokollaažide näituse 
„Taevariik on lähedal“. Autor on lubanud enne tööde mahavõtmist viia läbi 
töötoa, kus kõik huvilised saavad selles žanris kätt proovida. 
Töötuba toimub 30. oktoobril kell 11. 
 
Töötoas osalemiseks tuleb kaasa võtta käärid, paberkandjal fotosid, ajalehti, 
pilte, ajakirju, mida ollakse valmis kääritama (kääridega lõikama). Kohapeal 
on olemas aluspaber ja liimipulk ning koopiate tegemise võimalus. 

 
Tere tulemast kunstitegemise maailma 
 
 
 
 

Koguduse laulukoor 
Juba mitmeid aegu on tehtud üleskutseid, et Kehra Koguduses võiks tegutseda 
oma laulukoor. 
26. septembril kogunes väike algatusgrupp, et seda teemat arutada. 
Kohtuti ka võimaliku laulukoori juhiga, Doris Bärensoniga, kellel on 
pikaajaline koorijuhtimise kogemus. Jagasime mõtteid võimaliku laulukoori 
eesmärkidest ja repertuaarist. 
Otsustasime alustada Kehra Koguduse laulukoori proovidega 17. oktoobril 
kell 13:30. 
Koori oodatakse osalema kõiki, kes on huvitatud vaimuliku sisuga muusika 
laulmisest. Sellest võiks saada koguperekoor, kus laulavad koos kõik 
põlvkonnad vanusele vaatamata.  
Laulma võib kutsuda ka koguduse sõpru, kes soovivad laulda!  
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Inglise keele kursus läbi pühakirja 
 
Kogudusemajja asus augustis elama perekond Adam, kes tulid pikaajaliselt 
misjonitöölt Eestisse elama. Dejan Adam on korraldanud Kosovos sealsetele 
elanikele inglise keele kursuseid ja on valmis seda ka Kehra rahvale tegema. 
Oodatud on kõik Kehra koguduse liikmed ja sõbrad. 
 
Me kõik räägime mingit keelt ja proovime üksteisest aru saada. Ühed 
kõnelevad mõnda võõrkeelt väga heal tasemel, teised napilt. Mõni ei saa 
võõrast jutust midagi aru! 
 
Inglise keele kursus toimub läbi pühakirja. Igale õppurile jagatakse välja  
prinditud õppematerjal. Hea oleks kaasa võtta ka eestikeelne piibel või uus 
testament. 
 
Kursused toimuvad 3 kuu jooksul kaks korda kuus laupäeviti kahe 
keeleoskuse tasemel – edasijõudnud ja algajad. Esimesel korral alustame kell 
10 ja otsustame, kes millisesse tasemegruppi kuulub. Grupi maksimaalne 
suurus on 10 õppurit. 
 
Esimene tutvustav kohtumine oleks ühine ja see toimub 9.10.2021 kell 10 
Kehra kogudusemaja seminari toas.  
 
Kursuse maksumus sõltub osalejate arvust. Ilmselt jääb see 5 € piiridesse ühe 
korra eest.  
 
Rõõmsa kohtumiseni! 
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Koguduse aastakoosolek 
Sellel aastal, nagu juba varem kõneldud, möödub koguduse juhatuse 
valimisest kolm aastat! Kui olulise tähtsusega on juhatus Kehra Koguduses? 
Kes võiks või peaks olema Kehra Koguduse järgmisel perioodil juhatuse 
liikmeteks? Toon siin esile juhatuse vastutusvaldkonnad, mis on määravaks 
juhatuse koosseisu kujunemisel põhikirja alusel: 

 

VII peatükk 

Juhatus 

§ 25 Koguduse juhatus on kolme- kuni seitsmeliikmeline. Koguduse pastor on 
juhatuse liige ametikoha järgi. Juhatuse liikmekandidaadid esitab koguduse pastor 
aktiivsete Koguduse kaastööliste seast. Juhatus valitakse kolmeks aastaks 
üldkoosoleku poolt. Juhatuse esimees ja pastor võivad esindada Kogudust kõigis 
õigustoimingutes üksinda, ülejäänud juhatuse liikmed kahekesi.  
§ 26 Juhatus jagab omavahel tööülesandeid, valides vajadusel oma liikmete 
hulgast esimehe ja aseesimehe. Kui juhatus valitakse kolmeliikmeline, on pastor 
ühtlasi juhatuse esimees. Kui juhatuse esimeest ei valita, täidab tema kohuseid 
pastor. 
§ 27 Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis. Juhatuse koosoleku 
kutsub kokku, seda juhatab ning päevakorra valmistab ette juhatuse esimees. 
§ 28 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. 
Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poolte juhatuse 
koosolekul osalevatest liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab 
koosoleku juhataja hääl. Salajane hääletamine viiakse läbi vähemalt ühe juhatuse 
liikme nõudmisel. 
§ 29 Koguduse juhatus: 
1) juhib ja esindab Kogudust; 
2) võtab tööle ja vabastab Koguduse palgalised töötajad; 
3) korraldab ning kontrollib Koguduse raamatupidamist; 
4) võtab vastu ja arvab välja Koguduse liikmeid ning peab arvestust liikmete üle; 
5) otsustab Koguduse vara kasutamise ja käsutamise küsimused (välja arvatud 
üldkoosoleku pädevusse kuuluvates küsimustes). 
§ 30 Juhatuse liikmetel on sõnaõigus kõikidel Koguduse tööorganite koosolekutel. 

§ 31 Juhatuse koosolekud protokollitakse ja kinnitatakse koosoleku juhataja ja 
protokollija allkirjadega. 
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Koguduse info 
 

 

Jumalateenistused pühapäeviti kell 11. 
 Palveteenistus neljapäeviti kell 11 ja kell 19 
 Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Helen 

Haas, Ergo Pärnits. 
 Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee 
 Koguduse diakonid: Taavi Kaasma, Ilmo Kannike, Hannes Pikkel, 

Lembit Ida, Ergo Pärnits ja Marilys Mirjam Kurg 
 
 
2021. aasta palvepartner on Ridala kogudus ja vaimulik Ethel Suurküla. 
Koduleht: http://www.ridalakogudus.ee/ 

 
Koguduse igapäine palve: PALVETADA Kehra gümnaasiumi hea 
kvaliteedi ja sisukuse eest ning et oleks palju neid, kes soovivad 
kohalisest õpinguid teostada ka gümnaasiumi astmes! 
 
 

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 SW: EE372200001120056878 (annetused, kümnis) 
Projekt SW: EE532200001120056881 (küttesüsteemi renoveerimine) 
Projekt SW: EE522200221073343531 (kogudusemaja fassaadi fond) 
Pangaarve LHV: EE697700771005929017 (annetused, kümnis) 


