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Armas kogudus!
Liigume kogudusena samm-sammult teatud suunas. Suuna oleme määratlenud
sõnapaariga üheskoos – koostöös. On erinevaid võimalusi nende kahe sõna
mõistmiseks ja nende sisu selgitamiseks.
Mulle on ette heidetud kahte asja. Ühed ütlevad, et koguduses on liige palju
demokraatiat, teised ütlevad, et kogudust juhib demagoog. Kolmas arvab, et
koguduses peab valitsema teokraatia, mis tähendab kogudust Jumala juhtimise
all.
Oleme jõudnud koguduse hoone arenguga sinnamaale, kus kogu maja
vasakpoolne tiib on eraldatud teatud mõttes majanduslikeks toimetamisteks ja
parempoolne kogudusemaja osa koguduse tegevuse tarbeks.
Elame väga huvitaval ajal, kus on antud võimalus aktiivsemalt mõelda, kuhu
kogudus peaks liikuma. Oleme me liikumas sissepoole või väljapoole? Kui me
teeme nii oma sõnumiga, nagu on kirjas Mk 4:26-29 Ja Jeesus ütles: «Nõnda
on Jumala riik: nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama
ja ärkab üles öösel ja päeval, ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda et inimene
ei tea, kuidas. Maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, seejärel päid,
seejärel täit nisutera pea sees. Aga niipea kui vili on küps, saadab ta sirbi,
sest lõikusaeg on käes.» saab toimuma uus liikumine koguduse elus.
Aga esimene osa ehk seemne viskamine maa peale on meie ülesandeks. Seda
saame teha läbi ühistöö ja ühise eestpalve ja tegevuse kaasates sõnumi
ülekandmiseks interneti võimalusi!
Jumal õnnistagu meid selleks!
Õnnistusega

Indrek Luide
Kehra Koguduse pastor
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Kuukava
Üritus

Info

Neljapäev
4.02
kell 19

Palve- ja osaduskogunemine

Pühapäev
7.02
kell 11

Jumalateenistus
Püha Õhtusöömaaeg
Teema: Terve kogudus 1

Neljapäev
11.02
kell 19

Palve- ja osaduskogunemine

Pühapäev
14.02
kell 11

Jumalateenistus
Teema: Terve kogudus 2

Pühapäev
14.02
kell 17

Kogudusetund

Neljapäev
18.02
kell 19

Palve- ja osaduskogunemine

Pühapäev
21.02
kell 11

Jumalateenistus
Eesti Baptismi 137 aastapäev

Teisipäev
23.02
kell 18

Ettevõtlusfoorum: Klientide õiglane kohtlemine

Neljapäev
25.02
kell 19

Palve- ja osaduskogunemine

Pühapäev
28.02
kell 11

Jumalateenistus
Teema: Jumalarahva võitlused, kaotused ja võidud

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Indrek Luide
ühislaul: Krista Ehanurm

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Indrek Luide
ühislaul: Merike Pikkel

juhatab:

Helen Haas
Ergo Pärnits
ühislaul: Heli Karu
jutlus:

juhatab:

Hannes Pikkel
Lembit Ida
muusika: Rebeka Pikkel
jutlus:

Neljapäeviti kell 11 palveosadus 2. korruse seminaritoas
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Õnnistusi
veebruarikuu sünnipäevalastele!
10.02 Helen Haas
14.02 Eva Koldits
16.02 Egle Metsis
21.02 Indrek Luide
Pilk koguduse ajalukku
Hildegard Tuulik 19.01.1918-30.01.2008
Apostel Pauluse kirjast Koloslastele loeme 3:14 „Aga kõigele sellele lisaks olgu
armastus; see on täiuslik side“. Ning 3:17 „Ja kõik, mida te iganes teete sõnaga
või tööga, seda tehke kõik Issanda Jeesuse nimel, tänades Jumalat Isa tema läbi”.
Just säärane armastus oli iseloomulik ka Hildegardile!
Meenutab Daniel Hildegardi ärasaatmisel 08.02.2008.
Viimati rääkisin Hildegardiga aastavahetusel. Meie jutt kestis kümmekond
minutit. Hildegard ütles lõpuks liigutusest nutuse häälega, et küll on hea, et vanad
sõbrad sind ikka meeles peavad, ei ole ära unustanud. Vastasin, et ei unusta, oled
minu igaõhtuses palves koos teiste sõpradega ära nimetatud. Tuulikute perega oli
meil eriline armastuse side. Olime Kehras, Pargi 21, nende pere sage külaline.
Omakorda käisid külas ka meil. Ka ühiseid automatku tuli ette. Neid huvitas minu
välisreisidelt tehtud pildid ja jutud sinna juurde. Ka saatsime kirju. Nooremas eas
käisime-laulsime koos Kehra vanas palvemajas. Meie ealisi, kaasaegseid on nüüd
siin väheseks jäänud. Agte Toomet, Arvelt Kaasmaa, Saara Tooming, ka ennast
loen nende hulka. Kas keegi jäi nimetamata?
Vaatasin internetist, mida võib leida, otsides märgusõna „Hildegard Tuulik“.
Leidsin üsna palju nii Kehra koguduse vanemast ajaloost ja ka ülevaatest nii
laulukoori, kui ka mängukoori tegevuse kohta Kehras. Neid pani kirja põhiliselt
Johannes Lepp ja Heino Tuulik. Hildegard oli kõikjal aktiivne kaasalööja nii
laulukooris, kui pillimängus. Hildegard mängis muuhulgas teist viiulit, kitarri.
Internetist leidsin ka 2005. aasta Sõnumitooja artikli “Hildegard ja Heino Tuulik
Kehrast on abielus olnud 65 aastat. Pulmad toimusid 18. mail 1940 Soodlas.
Seega mullu tähistasid nad juba 68. pulma-aastapäeva. Heino jõudis Velikie-Luki
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ja Kuramaa kaudu koju. Nagu peentisler Heino, nii ka Hildegard oli tubli
tööinimene. Anija Vallavalitsus, sovhoos, majavalitsus. Nende armsas kodus, nii
majas kui aias oli alati tunda perenaise hoolitsevat kätt. Hildegard lahkus vaikselt,
nagu Heino, minu isa Karl ja ka õde Hilja. Olen viimastel kuudel kirjutanud
arvutisse Hilja mälestusi. Ta kirjeldab Senni Märtmaa lahkumist, mis sobib ka
siia, nii: Tädi Senni oli mures. Püüdis rääkida, kuhu matta. Püüdsin aidata ja
mõista. Siis tundsin midagi tohutut külma, õudset ja rasket oma kõrval. Mõistsin,
et see oli surm. Samas vaatas tädi Senni mind kohkunud lapse silmadega ja ütles
pingsa häälega: “Hilja, ma vist kardan!” Mõtlesin hetke, kui ma kartma hakkan,
on olukord halb! Samas kuulsin end valjusti ütlevat: “Jeesus tuleb kaasa! Osvald
Tärk oli hommikusel koosolekul ütelnud, et Jeesus tuleb kaasa ja viib omad
surmast üle”. Samas oli täielik pööre. Meie ümber oli suur valgus ja rahu. Tädi
Senni jäi ainiti väga õnneliku näoga kusagile kaugusse vaatama, siis ütles selge
häälega: “Mu ema tuleb mulle vastu! Karl tuleb mulle vastu! Elisabeth tuleb
mulle vastu!” Siis oli paus. Eriti õnnelik ilme ja ta ütles: “Jeesus”. Ja süda peatus.
See oli ülestõusmispühal 10. aprillil 1977 kell 11.
Hilja ristimisel 24. mail 1942 soovis isa Karl Jesaja 58:11, vanas tõlkes lugedes:
“Ja Jehoova tahab sind alati juhatada ja su hinge toita põuasel maal. Ja sa pead
olema kui kastetud rohuaed, veeallika sarnane, mis iialgi ei kuiva!” Arvan, et selle
õnnistussalmiga sobib hästi nii Heino, kui ka vanavanaema seisusesse jõudnud
Hildegardi sündmusterikas elu. Olgu meile kõigile lohutuseks, et Hildegard on
nüüd paremas kodus, kus juba eel ootasid kallis abikaasa ja palju-palju teisi
ususõpru. Sügav kaastunne omastele ka Tiit Niilo poolt, kes ootamatult ei saanud
tulla.
PS Oma väga sisukas järelehüüdes Hildegardi ärasaatmisel Kehra palvemajast 8.
veebruaril 2008 ütles vend Eenok Palm muuhulgas, et Hildegard käis Mustvees
pühapäevakoolis, kus õpetajaks oli Emilie Pertelson. Külastasime teda koos
Tuulikute tol ajal neljaliikmelise
pere ja minu isaga 1957. aasta
suvel Mustvees ja Raja külas,
palvemajas. Mul on säilinud
sellest ajast ka pildid.
Pildil
paremalt:
Daniel
Märtmaa, Arved Kaasma, Enno
Tuulik, Hildegard Tuulik, Akte
Toomet ja Saara Tooming.
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Koguduse meediatööst
Periood, milles elame esitab kogudusele erinevaid väljakutseid. Koguneda ei
tohi täissaalina ehk siis meie tegevus on piiratud, eriti ruumiliselt!
Möödunud aastal moodustasime koguduse juurde meedia toimkonna, kelle
peamiseks ülesandeks sai kommunikeerida koguduse tööd sisetarbeks ja
väljapoole!
Üheks tegevuse väljundiks on kuine infoleht, teiseks koduleht (oleme praegu
kodulehte uuendamas) ja Facebook. Üheks ülesandeks sai meedia toimkond ka
avalike ehk siis pühapäevaste jumalateenistuste ülekandmise otse ja
järelvaadatavana.
Senini
on
toimunud
ainult
jumalateenistuste
audiosalvestamised.
Nüüd siis koguduse pühapäevaste jumalateenistuste internetis ülekandmisest.
Koguduse majas tegutseb juba mõni aasta MTÜ Valgusmeedia, kes omab väga
head tehnikat taoliseks tegevuseks. Ja olemegi arvanud, et ei juhatuse ega muu
organ ei tegele ülekandmise tehnilise poolega ja palume seda teha meile kõige
lähemal asuval üksusel!
Kuna ka see teema on uus, siis nagu alati on tekkinud iga uue ettevõtmisega
kaasnähtena küsimused. Millal, keda, kui palju filmitakse jne…
Olen selles osas ennast ka kurssi viinud, mida on hea ja mida mitte. Selge on
see, et meie ülekanne peab sisaldama sellist teavet, mis lubab isikul, kes seda
internetis näeb, kogeda sama elamust kui kohapeal viibides. Erinevad
kogudused on lahendanud kaamera paigutust erinevalt. Aga üldpõhimõte on
see, et üle kantakse jumalateenistust ja pildis on ainult tegutsejad!
Jumalateenistus on jälgitav You Tube kanalil, mille Kehra Kogudus on juba
loonud!
Oleme arutanud kui kaua saab jääda nähtavaks toimunud koosolek. Erinevad
kogudused lahendavad seda eri viisil: kodulehe kausta pannakse
jumalateenistuse kogupakett. Mõned jätavad järelvaatamiseks ainult
kokkulepitud jutluse. Keda peaks aga huvitama teadete rubriik tulevikus, ehk
ainult neile, kes hakkavad mõnesaja aasta pärast analüüsima koguduse
tegevust!
Ma siiski usun, et me soov on jõuda ka Kehra Kogudusena inimeste elutuppa
teades, et Sõna, mida jagame, teeb oma töö ja inimeste elud saavad muudetud.
Sageli me ei julge inimeste juurde minna otse tunnistama aga nii saame
sõnumiga nendeni otsekui tagaukse kaudu.
Vallas elab aasta alguse seisuga 6273 isikut. Neist Kehra Kogudusse kuulub
ka mõni, aga protsent sellest rahvast on 0,7%. Kas me oleme sellega nõus?
Ehk poeme neile naha vahele. Kogemusest nende kogudustega, kes
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kannavad jumalateenistusi internetis üle, on saavutanud juba poole aasta
jooksul olulise kasvu. See on see põhjus, miks ma väga igatsen jõuda
Jumalariigi sõnumiga inimeste elu- või magamistuppa või kööki või
kontorisse, kel hetkel ei ole piisavalt soovi, tahtmist või teadmist tulla maailma
parimat sõnumit kuulama!
Kehra Kogudus on oma sisult väga kvaliteetne ja tänapäevane. Palvetame, et
Jumala avaks inimeste südamed ja omakorda me ise oleme valmis seda sõna
kvaliteetselt ja südamega jagama!

Arno Jaanimaa 14.01.1950-28.01.2021
Jaanuari lõpus lahkus ootamatult meie
seast Kehra koguduse armas vend Arno,
kes sai 14. jaanuaril 71 aastaseks. Jääme
teda üheskoos armastusega meenutama
kui alati rõõmsameelset inimest, kes ei
kurtnud isegi siis kui selleks oli põhjust.
Täname Jumalat Arno maise elu ja
teenimise eest, selle eest et võisime teda
tunda ja temaga koos teekonnal olla.
Arno teekond on jõudnud nüüd siit
maailmast edasi, taevase Isa juurde. Ühel
päeval kohtume taas – seal, kus valitseb
igavene rõõm ja selgus igas asjas.
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Iisraeli teemadel
Iisraeli armees teenimisest
Iisraeli armee, mis on väga kirju oma sõjaväelaste ja ajateenijate kultuurilise
mitmekesisuse poolest, teeb silmad ette enamus maailma riikidele. Üllatusena
võib mõjuda see, et Iisraeli armees teenivad ka araabia moslemitest
kodanikud, mitte küll kohuslaste vaid vabatahtlikena. Eelmisel aastal avaldas
1000 araablast soovi astuda Iisraeli armee (IDF) teenistusse, mis on viimaste
aastate suurim arv. Üllatuslikult saabusid sooviavaldused ka naaberriikidest,
millest osad on Iisraeli suhtes vägagi vaenulikult meelestatud, mistõttu ei ole
võimalik neid avaldusi rahuldada. Vastupidiselt juudi sõduritele teenivad
Iisraeli araabia moslemid ja kristlased enamasti vabatahtlikult tagalas, mõned
ka armee lahinguüksustes.
Suur hulk sooviavaldusi on saabunud sellistest araabia linnadest nagu Taibe,
Qalansuwa, Ida-Jeruusalemm ning Põhja-Iisraeli piirkondadest. Umbes pooled
vabatahtlikud suunatakse edukaks osutunud Beduiini Patrulli, ülejäänud Kfir
ja Nahal jalaväebrigaadi ning piirivalvesse.
Sooviavalduste hulga kasvu võib seletada armee värbamise protsessi
hõlbustamiseks loodud internetikeskkondadega, mille kaudu on selleks aastaks
end vabatahtlikuks registreerunud 4000 inimest, kelle seas on ka Iisraeli
naaberriikide kodanikke. Sooviavaldajate kasvuga seoses avati Galieleas
värbamiskeskus, kus õpetatakse heebrea keelt ja muid praktilisi oskusi.
Kasvanud on ka druuside ja ortodoksete juutide aktiivsus sõjaväeteenistusse
registreerumisel, mis on
märk poliitilise olukorra
stabiliseerumisest. Enamus
druuside ja ortodoksete
juutide
ajateenijaid
suunatakse nn kodupaiga
üksustesse, mille eesmärk
on olla abiks kohalikul
tasandil,
näiteks
koroonaviirusega
võitlemisel.
Allikas:
www.ynetnews.com
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Metsikult tähtis eesmärk
Mõni aeg tagasi esitasin koguduse interneti teel küsimuse, vastuseks mu
kahele selle aasta jutlusele – mis võiks olla meie koguduse „metslikult tähtis
eesmärk“. See tuleneb sellest mõttest, et me koguduse sloogan ütleb
„üheskoos – koostöös. Millised võivad olla selle tegevuse saamiseks parimad
tegevused ja toimimised!
Loen praegu ühte raamatut, mis sellel teemal räägib, kus tuuakse esile, et
paljud organisatsioonid tegelevad paljude asjadega, mis võtab nendelt kogu
jõu, aja ja enrgia. Selleks aga, et organisatsioon võiks areneda, kasvada ja
tugevaks saada tuleb välja selgitada kuni 3 olulist eesmärki. Ja seda
soovitatakse teha mitte nö tagatoas, vaid sellesse peavad kõik koguduse
liikmed kaasatud olema.
Kogudus on organisatsioon, kuhu on liitunud isikud, kes on andnud
ristimisvees pühaliku tõotuse teenida Issandat kogu oma jõuga ja südamega
kuni Jeesus tagasi tuleb. Meil peab olema selge ühine visioon või eesmärk
kõige selle saavutamiseks. Ja need võivad ajas muutuda. Selle pärast kutsusin
üles vastama sellele küsimusele.
Peaksin ütlema, et üleskutsele vastamine jäi kesiseks, aga midagi ikka!
Kui palju me tunneme üksteist? Kogudus on vabatahtlike ühendus, kellele on
lubatud rikkalikku palka siis kui Kristus meid oma koju kutsub. Senini oleme
rohkem andjad! Võimegi küsida endalt, et mida mina saan anda-teha, et
kogudus oleks seda nägu, millisena me ise seda ette kujutame ja sooviksime!
Avalda siis arvamust, tulles kas minuga isiklikult mõtteid jagama või kirjuta
sellest mulle.

Veebruar 2021 8

Raamatusõpradele
Mul on hea meel tutvustada oma viimast raamatut „Juudi toit. Võhiku
vaatlused Iisraeli köögis“. Raamat ilmus 2020 detsembrikuus kirjastuse Gallus
poolt väljaantuna ja raamatus on 310 lehekülge.
Juudi toidu teemalise raamatu idee tuli Epp Petrone poolt. Koostöös Petrone
Print kirjastusega oli mul olnud eelnevalt võimalus avaldada 3 juuditeemalist
raamatut. Nüüd sooviti toiduteemalist, mis ei oleks siiski kokaraamat, vaid
kirjeldav. See mõte sobis mulle hästi. Ja oli plaan, et see raamat ilmuks 2019.
aasta jõuludeks. Aga asi läks siiski veidi teistmoodi.
2019. aasta maikuus kutsusin kaasa oma ema ja tegime toreda reisi Iisraeli,
eesmärgiga maitsta häid juudi toite ja teha mõned selleteemalised
tähelepanekud. Sama aasta suvel leidsin aega mõneks nädalaks arvuti taha
istuda ja oma mõtted kirja panna. Kui sügisel käsikirja Epp Petronele lugeda
andsin, oli see tema arvates veidi liiga mahukas. Ta soovitas siit-sealt kõvasti
maha kärpida. Kuna mulle oli see mõte väga vastukarva, jäi kaup esialgu
hoopis katki. Lepingut me nagunii ei olnud jõudnud sõlmidagi.
Just enne seda oli mul tekkinud hea kontakt kirjastusega Gallus, mis on
mitmeid toredaid vaimuliku sisuga raamatuid avaldanud ja 2019. aasta lõpus
ilmus nende poolt avaldatuna minu „Juudi mõtteterade“ kogumik. Hea
koostöö tõttu julgesin pakkuda „Juudi toidu“ raamatu käsikirja sellele
kirjastusele. Tekstiga tutvunud, tundus kõik sobivat ja kaup oligi koos.
Kuna „Juudi mõtteterad“ Galluse kirjastuse poolt just sel ajal ilmus, lükkasime
„Juudi toidu“ avaldamise 2020. aasta detsembrikuusse. Aasta vältel oli
rahulikult aega käsikirja toimetamiseks ja raamatu kujundamiseks.
Kirjastuses Gallus on tegev üks võrratu kunstnik, kelle tööd ma väga imetlen –
Mari-Liis Bassovskaja (kunstnikunimega). Tema on kujundanud mu mõlemad
selle kirjastuse poolt välja antud raamatud. Lisaks tegi ta toiduraamatule
kaunid illustratsioonid. Olen talle selle eest väga tänulik.
Selline on „Juudi toidu“ ilmumise taustalugu.
Sisu poole pealt võib öelda seda, et teatud mõttes on see raamat „Minu
Iisraeli“ jätk. Kergitasin mälusoppidest üles veel mitmedki huvitavad Iisraelis
elamise muljed ja toredad juhtumised. Läbivaks teemaks on toit.
Raamatus on 3 osa. Esimeses osas kõnelen erinevatest toitudest, mida Iisraelis
maitsta saab. Teist osa pean kõige kaalukamaks – seal annan ülevaate juudi
Veebruar 2021 9

pühadekalendrist toidu vaatevinklist ja juttu on ka paastumisest. Raamatu
kolmas osa on ehk kõige lõbusam. Seal saavad sõna mõned tuntud Iisraeli
sõpradest eestlased, kes jagavad oma muljeid kokkupuutes juudi toiduga.
„Juudi toit“ on kergemapoolne lugemine kõigile neile, kes on Iisraeli sõbrad
või huvituvad juudi kultuurist. Kuigi olen selle raamatu kirjutanud
toiduvõhikuna, leidub seal ehk ka mõni huvitav toiduteemaline mõte. Aga ma
ise arvan, et rohkem on see raamat Iisraeli- ja juuditeemaline, kui
toiduspetsiifiline.
Lõpetuseks ka tutvustus raamatu tagakaanelt:
See siin ei ole kokaraamat. See on ülevaade suurepärasest juudi köögist, kus
iidseid rituaale vürtsi-tavad tuliuued maitsed. Köök on juudi kodu süda, iga
juut tunneb hüva toidu väärtust. Iisraeli pind on ajast aega pakkunud imelisi
ande, puuvili pakatab mahlast,
aedvilja kvaliteet on kuulus üle
maailma. Rohumaadel priskust
kogunud talled ja soojas vees
kasvanud kalad pakuvad rõõmu
kõi-ge nõudlikumale suulaele.
Tähtis on aga, et söök pole
eesmärk iseenesest. Juudi köögi
taga on kõr-ge vaimsus,
söömaaeg
harras
hetk.
Roogadele annab see hõrkust
aina juurde.
Avades raamatu, jälgid eestlase
silmade läbi, kuidas on kaetud
juudi
argielu
söömalaud.
Põhjalikult
on
kirjeldatud
pühaderoad ja nendega seotud
kombed. Teose lõpus teevad
kaks
eestlast
erilise
toiduekskursiooni otse Iisraeli.
MARGIT PRANTSUS
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Fassaadifond on avatud
Kogudusemaja vajab aeg ajalt siit-sealt kõpitsemist, millega praktiliselt
igapäevaselt tegeleme. Koristame, värvime seinu, peseme aknaid, riisume
muru. Vahel tuleb aga ette võtta suuremaid samme, mis võivad tunduda
esialgu isegi liiga suurena. Aastaid tagasi saime üheskoos korda kogu hoone
katuse, mis on tänaseni vastu pidanud. Paar aastat tagasi vahetasime välja
kogu hoone küttesüsteemi – radiaatorid ja torud. Need on olnud vajalikud
investeeringud hoone püsimisel.
Olete kindlasti pannud tähele, et lähiajal seisab ees veel üks samm – tundub, et
vast kõige suurem, millega senini oleme rinda pistnud kui mitte arvestada
hoone ostmist. Nimelt vajab hoone välifassaad soojustust ja renoveerimist. Siit
sealt on seda lausa karjuvalt näha. See on suur töö ja võib tunduda isegi liiga
suur sellisele väikesele kogudusele nagu me oleme. Samas oleme jõudnud
juhatusega arvamusele, et tuleb lihtsalt kuskilt pihta hakata. Ja see koht
pihtahakkamiseks võiks olla annetuste kogumine koguduse liikmetelt ja meie
koguduse sõpradelt, teistelt kogudustelt, otsida ka võimalusi sponsorite näol.
Iga teekond algab esimesest sammust. Kes kopikat ei korja, see rublat ei saa.
Alustagem jõudumööda kogumist omaosaluse tasumiseks selleks, et saaksime
võtta laenu. Hakkame tegema ka hinnapäringuid selle töö teostamiseks. Kui
kellelgi on ettepanekuid, mõtteid sellel teemal, siis ärge hoidke neid endale,
vaid jagage kindlasti juhatusega.
Swedpangas on avatud eraldi arve hoone fassaadi korda tegemiseks, leiad selle
infolehe tagaosast.

Aitäh kõikidele!
Veebruar 2021 11

Koguduse info





Jumalateenistused pühapäeviti kell 11:00
Palveosadus neljapäeval kell 11:00 2. korruse seminaritoas
Palvekoosolek neljapäeval kell 19:00 2. korruse seminaritoas
Pühapäevakool pühapäeviti kell 11:00

Juhatuse liikmed:
Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Helen Haas, Ergo Pärnits
Pastor:
Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee
Diakonid:
Taavi Kaasma, Ilmo Kannike, Hannes Pikkel, Ergo Pärnits, Marilys-Mirjam
Kurg, Lembit Ida.

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 (annetused, kümnis)
Projektiarve: EE532200001120056881 (projektid)
Kogudusemaja fassaadi arve EE522200221073343531 (fassaadifond)
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