Karjasekiri

November 2022

Suurim rõõm ja tänu Issandale, et võime tegutseda rahus. Meie maal ei lenda
pommid ja kuulid!
Siiski vaimulikus maailmas toimub võitlus kogu aeg iga inimesed isiklikus
elus, koguduse elus aga ka nagu tunnetame, et ühiskonnas kitsamalt ja
laiemalt.
Samas näeme, kui kenasti Issand on loodust küpsetanud ja valmistanud. Enne
kui lehed langevad puudelt on nad muutunud kauniks – värviliseks. Nii on
ilmselt muutumas ka me usurahva arenemine. Mida aeg edasi, seda kaunimaks
muutume ja suudame osadusse jagada värvirikast meelsust ja meeleolu.
On suur rõõm et koguduse koor on saanud tuule tiibadesse ja kuuleme neid ka
jumalateenistusel laulmas. Loodan, et läbi selle muusika kollektiivi saame
jagada head sõnumit. Ettepanek liikmeile, et võiksite kutsuda või suunata oma
lähedasi või sõpru tulema ühisesse lauluosadusse! Laul liidab!
Võtame aega pühakirja innukaks lugemiseks ning ühistele
palveosadustele, mis saavad paremaks muutma ka meie
koguduslikku osadust.
Õnnistusi uude kuusse!

Indrek Luide
Kehra Koguduse pastor
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Novembri kuukava
Aeg
K 2.11 kell 11

Üritus
Piibligrupp (CBS)

Info
Efesuse kiri 6 tund

L 5.11 kell 10

Talgud

Vt lk 5

P 6.11 kell 11

Jumalateenistus
Kristuse
surmamälestamine

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Indrek Luide
muusika: Kogudusekoor

K 9.11 kell 11

Palvekoosolek

R 11.11 kell 10
L 12.11 kell 10

GLS 2022

K 16.11 kell 11

Jumalateenistus
Isadepäev
Rahvusvaheline
tagakiusatud kristlaste
eestpalvepäev
Piibligrupp (CBS)

K 16.11 kell 19

2023 aasta tegevuskava töökoosolek vt lk 4

R 18.11 kell 19

Ülistusõhtu

P 20.11 kell 11

Jumalateenistus
Surnutemälestuspüha

juhatab: Helen Haas
jutlus: Ergo Pärnits
muusika: Aivar Alt

K 23.11 kell 18:30

Ettevõtlusfoorum

Juhatab Lembit ida

P 27.11 kell 11

Jumalateenistus
1. advent

juhatab: Hannes Pikkel
jutlus: Hannes Pikkel
muusika: Merike Pikkel

P 27.11 kell 15

Venekeelne kogunemine

K 30.11 kell 19

Palvekoosolek

P 13.11 kell 11
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juhatab: Indrek Luide
jutlus: Helen Haas
ülistus: Merike Pikkel
Efesuse kiri 7 tund

Sünnipäevalapsed novembris
1.11 Elen Annus
3.11 Merike Pikkel
11.11 Anu Palm 35
19.11 Mari Pindam
23.11 Marju Vaga

Õnnistusi sünnipäevalastele!
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Mõtteid 2023 tööplaani nõupidamisele!
Kätte on jõudmas pea uus aasta. Ja nagu pühakiri julgustab kogunema selleks,
et aru ja plaane pidada. Selleks kutsun ülesse kõiki neid, kes soovivad
produktiivselt kaasa mõelda kolmapäeva 16.11.2022 õhtul kell 19 kogunema
seminari ruumi!
Lk 14:28 Sest kes teie seast, tahtes ehitada torni, ei istuks enne maha ega
arvutaks kulusid, kas tal on kõik vajalik selle lõpetamiseks? 29 Muidu juhtub,
et kui ta aluse on rajanud ja ei suuda lõpetada, hakkavad kõik pealtnägijad
teda pilkama: 30 See mees hakkas ehitama, aga ei suutnud lõpetada!
Pakun välja järgmised valdkonnad, mis suunas võime mõelda ja mis võiksid
olla Kehra Koguduse tegevuses.
Järjekord ei ole kirja pandud tähtsuse järjekorras vaid suvalises:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Alfa
koguduse laager
evangeelsed kogunemised
koguduse partnerlused (nii kodumaal kui välismaal)
noortetöö
lastetöö
meedia
maja remont
abielu
eagrupid
soolised kogunemised
sport
muusika
raamatukogu
majandus
kultuuriüritused
siia võid veel panna midagi, mis Sulle südamesse tõuseb

Kõike neid valdkondi ei pea üldse Kehra Koguduses toimima või need ei pea
korraga toimima. Olulisim on kuidas aga suudame arendada ja praktikasse viia
neid toimimisi mida siis otsustame korraldada või paneme mõne teema sooja
reservi!
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Siia kirjuta:
Oma mõtted ja soovid ja selgused.
Nagu Piiblis kirjas: Jl 3:1 Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige
liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad
unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi.
Ap 2:17 «Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma Vaimust
välja kõigi inimeste peale ja teie pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored
näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid,
Ära jäta siia kirjutamata kohe kui sõnum tuleb. Kirjapandu on kindel garantii,
et nägemus ja Issanda ilmutus saab muuta meie ühistegemist:
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Siin mõned pildid Hämeenlinnas käigust
Siin on pildid ühest toolist kus on istunud kuulsamad ja veidi vähem
kuulsamad. Siis osa neist!
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Talgud 5.11.2022 kell 10st
Lehed puudelt on langenud. Üks sügisene ühistöö ootab meid ees.
Loodame et vihma ei saja. Mida enam meid on seda kiiremini suudame ka
lehed kokku riisuda. Selga panna ilmastikukohane riietus. Igaühel on võimalus
midagi teha. Iga töökäsi on oodatud.
Talgupäeval 5.11.2022 alustame hommikul kell 10. palveosadusega suures
saalis ning siis nii kaua kui jaksame või kui lehed koos. Talgusupp peaks
valmis olema kell 13:30.
Ülesanded, mis vaja ära teha:
Maja ümbert lehtede
riisumine
Katuse puhastamine
Vaid üheskoos suudame
korraldada kõike!
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.
 Palvekoosolek kolmapäeval kell 11 ja kell 19
 Kuu kolmanda pühapäeva eelsel reedel ülistuskoosolek kell 19
 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
2022. aasta palvepartner on Tartu Risttee Kristlik kogudus. Vaimulik
Meelis Kibuspuu. Koduleht: http://www.risttee.ee/

Kogudusele igapäiseks palveks valla poolt: Et Anija valla rahva arv
kasvaks.

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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