Detsember 2021

Pastoriveerg!
Ps 80:8 Vägede Jumal, uuenda meie olukord ja
lase paista oma pale, siis oleme päästetud!
Jõulud on käes ja kohe on ka uus aasta – käega katsuda! Siiski!
Ühelt poolt on hea tegutseda, kui oleme liikumas kindlal kursil ja sissetallatud
rada pidi. On turvaline teha seda, mida me ikka oleme teinud ja teame, et see
on kuidagi OK! Oleme õnnistatud ja kogeme Püha Vaimu lähedalolu.
Sisemine inimene saab veidi toidetud ja kastetud.
Mind kummitab siit ja sealt kostev küsimus koguduse õigest tegevusest ja
toimimisest? Üksikisikutena võime ennast lõhki rebida oma tegevuses aga
üheskoos saame tõepoolest üht või teist asja tehtud.
See, et me midagi saame ühiselt teha nõuab prioriteetide täpsustamist või isegi
muutmist. Miks me oleme jumalalapsed? Mis meid, kui Kehra Koguduse
liikmeid ühendab? Kas koguduses midagi teema ainult siis kui muust elust
aega üle jääb?
Jõulukuu on andmise kuu! Kas oleme valmis sellel kuul andma kellelegi hea
naeratav tervitus, mõnele ehk rõõmsameelne telefoni helistamine, mõnele ehk
isegi tore kingitus. Miks mitte! Aga anname ka aega ühisele toimetamisele,
mõeldes, kus võiks olla see minu väike panus väljaspool koguduse
pühapäevasel teenistusel viibimist!
Soovin igale jumalalapsele julgust teha häid ettepanekuid oma isikliku elu
korraldamisel aga ka selle perekonnaga seotult, mida kutsutakse Kehra
Kogudus.
Õnnistatud jõulukuud!

Indrek Luide
Kehra Koguduse pastor
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Detsember 2021 kuukava
Aeg

Üritus

Info

Neljapäev 2.12
kell 18:00

Palvekoosolek

Pühapäev 5.12
kell 11

2.advendi jumalateenistus
Kristuse surmamälestamine

Neljapäev 9.12
kell 18:00

Palvekoosolek

Pühapäev 12.12
kell 11

3.advendi jumalateenistus

Neljapäev 16.12
kell 18:00

Palvekoosolek

Pühapäev 19.12
kell 11

4.advendi jumalateenistus

Reede 24.12
kell 17

Jõululaupäeva pidulik
jumalateenistus

Laupäev 25.12

1.Jõulupüha

Pühapäev 26.12
kell 11

2.Jõulupüha

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Dejan Adam
ühislaul: Heli Karu
lapsed: Rebeka Pikkel

juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Hannes Pikkel
ühislaul: Rebeka Pikkel
lapsed: Krista Ehanurm

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Helen Haas
ühislaul: Merike Pikkel
lapsed: Hannes Pikkel
juhatab: Ergo Pärnits
sõnum: Indrek Luide
muusika: Luidepere

Koguduse jõuluosadus
sõpradega

Neljapäev 30.12
kell 18
Kolmapäev
1.01.2022

Uusaasta jumalateenistus

Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Sünnipäevalapsed detsember 2021
2.12 Helbe Johanson
3.12 Kätlin Kolk
4.12 Viivi Kuusemets
6.12 Jana Leier
6.12 Anne Schwartz
6,12 Rene Kruusma
9.12 Päivi Hokkanen
19.12 Kertu Ehanurm 15
22.12 Eha Roobas
24.12 Taavi Kaasma
24.12 Kärolain Kattai
27.12 Anni Karu
29.12 Nikolai Terenkov

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Juhatuse töölaualt
7 novembril valiti uus juhatuse koosseisus Hannes Pikkel, Ergo Pärnits ja Alar
Laagriküll!
Tänud selle hulga koguduse liikmeid, kes seekord sellise valiku tegid!
Valitud juhatuse esimene kogunemine toimus 1.12.2021 10 punktilise
päevakorraga.
Iga juhatuse liige jagas oma nägemust enda osast juhatuse tegevuses. Välja
tuues Hannes lubas organiseerima hakata misjonikohvikut, Ergo koguduse
palveosadusi, Alar koguduses jätkata heli-valgus valdkonda ja olla abiks, kus
vaja!
Juhatus otsustas alustada ka EKB Liidu arenguprogrammi meeskonnaga
ühiselt ja nii tuleb arenguprogrammi just Meego Remmel 16.01.2022
kogudusele programmi tutvustama ja tööks läheb 12.02.2022.
Programmist veidi rohkem järgmisel lehel.
Kõnelesime ka projektidest. Neist 3 toon välja: VENETÖÖ, kuhu oleme
saanud lisatoetuse EKB Liidu fondist, NOORTETÖÖ kus mõtted on kuidas
saavutada need noored usu juurde, kes kogudusemaja piirkonnas praegu
lihtsalt tsillivad, MEEDIA – soetada koguduse statsionaarne kaamera ja
alustada vähemalt pühapäevastest kogunemistest ülekandeid eri kanalite
kaudu!
Otsustasime remontida kiires korras tuba 108, mis annab suurema võimaluse
kohtuda noortega ja noortetööle laiemalt!
Otsus, millest ka varem oleme juba rääkinud, et alustada koguduse
laulukooriga ikkagi uuel aastal ja seda siis 16.01.2022.
Viimaseks päevakorrapunktiks oli raamatupidamise üle viimine tänapäevasele
platvormile – e-arveldaja.
Selline siis väljavõte vastvalitud juhatuse päevakorrast ja otsustest!
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Koguduse areng
Kolmesammuline mentorgrupi poolt toetatud 1,5 aastane programm igas
arengufaasis.
Koguduste arenguprogrammi eesmärgiks on koguduse teadlik edasiminek
palvemeeles otsitud ja ühiselt kokkulepitud suunas. Protsessi käigus
kaardistatakse faktide ja koguduse liikmete tagasiside põhjal olukord,
mentorite abiga uuritakse olukorda sügavuti ning siis seatakse ühiselt
järgnevaid eesmärke. Programmi viimase osana jääb üks
mentor kaasa aitama eesmärkide elluviimisel.
Arenguprogrammi väljatöötamist on inspireerinud rahvusvaheline kogemus,
aga lõpplahendus on eestipärane ja teadmuspõhine kohalik kombinatsioon.
Programmi eestvedajaks on Meego Remmel, Einike Pilli ja Helari Puu.
Programmi väljatöötamisel on kaasatud Matt Edminster ning Meelis
Kibuspuu. Arenguprogrammi on heaks kiitnud EKB Liidu juhatus ja
vanematekogu.
Ülesehitus
1. Kirjalik eneseanalüüs
1. Statistiline eneseanalüüs – täidab vaid koguduse juht, kellel on ligipääs
statistikale
2. Tagasisideküsitluse täitmine – täidab laiem ring koguduse liikmeid
2. Mentorite külastus, mis koosneb omakorda kahest osast:
1. Fookusgrupi intervjuud eri tegevussuundade esindajatega täpsustamaks
küsitlusest saadud andmeid
2. Arenguseminar mentorite tagasiside saamiseks ja koguduse poolt enda
edasiste sammude määratlemiseks
3. Kolm-neli jätkuseminari ühe aasta jooksul ühe mentoriga, mille jooksul
viiakse eesmärke ellu
Arenguprogrammi koordineerib liidu poolt Kõrgem Usuteaduslik Seminar ja
EKB liidu mentorluse koordinaator Meego Remmel. Koguduse poolt lepitakse
kokku üks kontaktisik, kes hoolitseb arenguprogrammiga seotud
kommunikatsiooni eest seminariga ja koguduse sees. Programmi alguses
sõlmitakse kirjalik kokkulepe koguduse ja seminari-poolse programmi
kontaktisiku vahel. Hindamise hinnaklass sõltub koguduse suurusest ja
lepitakse kokku lepingu sõlmimisel. Programmi edukaks läbiviimiseks on
koguduse enda huvi ja aktiivne panustamine hädavajalikud.
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Iisrael - Hanuka
Hanukkiya ehk Hanukka küünlajalg
Hanukka küünlajalg, mida tuntakse ka kui hanukkiya või hanukka menora on
9-haruline küünlajalg, mis on mõeldud hanukka püha tähistamiseks. Neid on
lugematuses eri suurustes, materjalidest ja disainiga. Sageli on need
küünlajalad saadud pärandiks eelnevatelt põlvedelt ja seega kallis perekondlik
vara.
Tänavu süüdatakse esimene hanukka küünal 28. novembri õhtul ja nii kaheksa
õhtut järjest kuni kogu küünlajalg särab tuledes. Üks küünal, üheksas, seisab
küünlajalal eraldi kui “teenija” või “abistaja”, mille kaudu küünlaid õhtuti
süüdatakse. Süütamist alustatakse paremalt vasakule, täpselt nii nagu juutidel
ka kombeks kirjutada. Hanukkiya asetatakse aknalaule nähtavale kohale, et see
tuletaks möödujatele meelde Jumala suuri tegusid.
Pärimuse kohaselt käskis Juudas Makkabeus pärast võitu (2. saj eKr) süürlaste
üle koheselt pühitseda Jeruusalemmas asuv tempel ja süüdata menorah. Selgus
aga, et pühitsetud õli on varuks vaid ühe päeva jagu. Oodata aga ei saadud,
sest rahvas oli kogunenud templi õuele, et templi pühitsemisest osa saada.
Juhtus aga ime ja õli jätkus täpselt kaheksaks päevaks, mis kulus uue püha õli
valmimiseks.
Hanukka püha ajal kaunistatakse nii kodud, kooliesised ja pargid
kõikvõimalikes erinevates disainides hanukkiya lampidega - koduakendel
väiksemad, linnaparkides on need aga mitme meetri kõrgused paistes kaugele.
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
 Palveosadus neljapäeviti kell 11 ja 18
 Pühapäevakool pühapäeviti kell 11.




Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, 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 eestpalve Anija valla juhtidelt: PALVETADA Kehra gümnaasiumi
hea kvaliteedi ja sisukuse eest. https://kehra.edu.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
Koguduse Facebook: https://www.facebook.com/KehraKogudus
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)
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