Armas Kehra Kogudus!
Aprill 2022
Aprill on täis kirikupühasid. Palmipuudepüha, mil Jeesus sõitis kuningana
Jeruusalemma; Suur Neljapäev, mil Jeesus vangistati; Suur Reede, mil Jeesus
löödi risti; Ülestõumispühad, mil Jeesus hauast väeliselt üles tõusis. Ning isegi
Rooma julmad ja kartmatud sõjamehed värisesid hirmu pärast.
Kuidas kõik need lood meie eludes avalduvad? Kas oleme sügavalt veendunud
Kristuse lunastustöö reaalsusest omades endas uuestisünni jätkuvat kogemust?
Kuidas toimub meie igapäevane toimimine Jeesusega koostöös andes oma
elud Tema juhtimise alla?
Enne kui Jeesus lahkus, andis ta teada, et Teda saab igaühe ristiinimese elus
asendama Püha Vaim. Ja just see teadmine on õnnistuseks tänase päeva
arengus ja liikumises koos Temaga.
Püha Vaim valati välja osaduse märgiks koguduse peale, kes sellel hetkel
Jeruusalemmas koos olid ja seda sündmust ootasid. Kogudus on kutsutud ellu
jumalalaste ühiseks arenguks enamasse Kristuse tundmisse ja jüngerlusse. Ja
siin ongi suur üleskutse – värskendada oma osadus aprilli kuus Jeesuse ja ka
kogudusega, mis on Kristuse ihu, ehk partner selles maailmas.
Paraku kõige hea arengu eelduseks on see, kas kogudus on palvetav või mitte.
Kõik head projektid ja arengud suunduvad sellesse teadmisse. Kui soovid
muutust tagasi või edasi, siis selle aluseks on ühine palve ühise eesmärgi
teostamiseks.
Nõustun hiljuti ühest vaimulikust saatest kuuldud mõttega: JUMAL ON
SIDUNUD OMA KÄE LIIKUMISE MEIE PALVETEGA.
Palju tarkust järgmisse tööperioodi

Kehra Koguduse pastor Indrek Luide
Aprill 2022 - 1

Aprilli kuukava
Aeg
Reede
1.04 kell 19

Üritus
Ülistus ja palve (Pühas Vaimus ligunemine)

Pühapäev 03.04
kell 11

Jumalateenistus

Pühapäev 10.04
kell 11

Jumalateenistus PALMIPUUDEPÜHA

Kolmapäev
13.04 kell 19
Neljapäev
14.04
Reede
15.04. kell 11
Reede
15.04 kell 19
Laupäev
16.04.

Osadus- ja palvekoosolek

Info
Suures saalis
Marilys Mirjam Kurg
juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Indrek Luide
muusika: Merike Pikkel
lastelugu: Rebeka Pikkel
juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Dejan Adam
muusika: Rebeka Pikkel
lastelugu: Krista Ehanurm
Ergo Pärnits juhtimisel

Suur Neljapäev
Suur Reede

juhatab: Indrek Luide
sõnum: Indrek Luide

Ülistus ja palve (Pühas Vaimus ligunemine)

Suures saalis
Marilys Mirjam Kurg

Vaikne Laupäev
juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Indrek Luide
muusika: Merike Pikkel
lastelugu: Irma Ehanurm

Pühapäev
17.04 kell 11

1.Ülestõusmispüha

Esmaspäev
18.04

2.Ülestõusmispüha

Pühapäev
24.04 kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Hannes Pikkel
jutlustab: Hannes Pikkel
muusika: Heli Karu
lastelugu: Elen Annus

Pühapäev
24.04 kell 17

Venekeelne jumalateenistus

Seminaritoas

Teisipäev
26.04 kell 18:30

Ettevõtlusfoorum

Lembit Ida juhtimisel

Kolmapäev
27.04 kell 19

Osaduse- ja palvekoosolek

Indrek Luide juhtimisel
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Sünnipäevalapsed aprillis
3-04 Ken-Erik Kannike
3-04 Erki Ehanurm
5-04 Andrus Annus
7-04 Jaanus Laagriküll
50
10-04 Ülle Lipetski
10-04 Kaarel Aruste
11-04 Riina Zeiger
12-04 Pille Kirsi
15-04 Ellen Tõrs
75
15-04 Anna-Liisa Annus
16-04 Helend Roobas
19-04 Teet Kuusemets
19-04 Alar Laagriküll
22-04 Arno Roosaar
23-04 Diana Leoke-Bosenko
27-04 Sirje Voolmaa

Õnnistusi sünnipäevalastele!

Üleskutse:
juhi vähemalt üks inimene sellel aastal Kristuse juurde
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Arenguprojekti arengutoimkonna
tagasisidemest 1 osa
Sissejuhatuseks
Kallid vennad ja õed Kehra koguduses, koguduse arenguprogrammi toestama
kutsutud meeskonnana täname teid usalduse eest meid kaasata ja kuulata.
Käesolev tagasiside annab ülevaate meile laekunud vastustest
koguduseliikmete küsitlusele 2022. aasta jaanuaris-veebruaris (laekusid 16
inimese vastused lisaks pastorilt küsitud arvandmetele) ning sama aasta 12.
veebruaril toimunud kogudusekülastuse vältel läbiviidud fookusgruppides
kuuldust (toimusid kohtumised koguduse pastori ja tema abikaasaga, juhatuse
ja revisjoni liikmetega, muusika- ja lastetöös ning majanduselus ja palvetöös
osalejatega).
Alljärgnev on üldistatud kokkuvõte peegeldamaks seda, milliseid hoiakuid ja
ootusi, rõõme ja muresid, unistusi ja palvesoove koguduseliikmete ja erinevate
valdkondade juhtide arvamusavaldused meile kommunikeerisid. Nagu 12.
veebruari päeva lõpul toimunud kokkusaamisel koguduse aktiiviga sai
räägitud, ei ütle arenguprogrammi tiimi tagasiside Kehra kogudusele ette,
mida edasises arengus peaks tegema, vaid annab vastavaid otsuseid
kujundavale ja elluviivale kogudusele ning selle juhtkonnale edasi kogutud
informatsiooni, et kavandatavad järgmised sammud oleksid astutud parima
võimaliku teadmise juures sellest, mida kogudus on tunnetanud ja oluliseks
pidanud väljendada.
Õnnistagu teid selleks koguduse Issanda Vaim! Omalt poolt kinnitame, et
arenguprogrammi jätkumisel on meie poolt valmis teid mentorina toetama
pastor Meego Remmel, kellega kohtumised võiksid aset leida 3-4 korda
järgmise pooleteist aasta vältel vastavalt kogudusele sobival ajal mentorile
esitatud kutsele.
Tänupõhjustest
Kehra koguduse elus ja koguduseliikmete teenimistöös tulevad esile mitmed
aspektid, mis väärivad erilist tänu Jumala palge ees ning tunnustamist
koguduse ees.
Esiteks ustavus. Koguduse juhtkond eesotsas pastori ning erinevates
tööharudes kaasateenivate liikmetega (ja mõnelgi juhul isegi mitteliikmetega,
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kes on samas koguduse elule ja missioonile Kehras pühendunud) kehastab ja
väljendab erilist ustavust Issandale ja tema koguduse teenimisele. Karjase ja
liikmeskonna jaoks on kogudus südameasjaks. Koguduse rõõmudele ja
muredele elatakse väga isiklikult kaasa. Valdavaks on tahe näha kogudust
edenemas ja arenemas Jumala parima tahte elluviimisel Kehras ja selle
ümbruskonnas.
Kogudusel on tugev tuumik, kellele saab pastor juhatusega koguduslikku
teenimistööd visandades ja korraldades igati toetuda. Hulk inimesi on
kaasateenimiseks valmis, kui neid selleks andidele vastavalt julgustatakse ja
volitatakse. Erinevate inimeste ja vaimuandide koostöös on võimalik neidki
võimestada, kes n.ö tuumikusse ei kuulu.
Koguduse liikmed usuvad palve väesse. Enamus inimestest kinnitab, et
palvetamine on Kehra koguduses olulisel kohal. Pühapäevasele teenistustele
tullakse paljuski palvemeeles ettevalmistunult. Teenistuse käigus jagatakse
isiklikke palvesoove ja vajadusi, mille eest ka koos palvetatakse. Nädala sees
saavad mõned koguduseliikmed omavahel kokku, et üheskoos palvetada ja
üksteist usuelu teekonnal kinnitada. Tähtis on otsida ja leida nii isiklikke kui
ühiseid palveaegu ja -vorme, mis vastavad erinevate inimeste elutempole ja
kalendrile.
Valdav enamus koguduse inimestest kinnitab, et jumalateenistuste muusika
kõnetab neid. Koguduslikus muusikatöös teenib kaasa mitmeid inimesi, kes
võivad kogudusele luua tähendus- ja vaheldusrikka ülistuskogemuse.
Muusikud valmistavad pühapäevaseks teenistuseks oma osa ette palvemeelses
otsingus ja vaimulikus tunnetuses. Avatud ollakse sisuliseks koostööks
teenistuse juhataja ja jutlustajaga kogu teenistuse terviklikuks visandamiseks
ja kavandamiseks.
Koguduseliikmed on valmis tunnistama oma usuelulistest kogemustest nii
kogudusliku jumalateenistuse raames kui ka väiksemates gruppides ja isiklikes
suhetes. Inimesed peavad Kehra koguduse jumalateenituste tugevuseks
igaühele avatud võimalust anda omapoolne tunnistus sellest, mida Jumal
kellegi elus on teinud. See ehitab inimesi usus üles ja on evangeelselt hea
mõjuga umbusklikelegi.
Koguduses on mõned väikegrupid täisealistele, kuhu on teretulnud ka uued
inimesed. Lapsed on aga oodatud pühapäevase jumalateenistuse aegu
toimuvas lastetöös. Lapsi juhatavad ja õpetavad vaheldumisi erinevad
inimesed, kellel on vastav kogemus, ettevalmistus, materjal ja omavaheline
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hea koostöö. Lastetöö loob kogudusele tulevikuperspektiivi. Usutakse ja
pingutatakse, et lastetöö võiks olla järjepidev. Evangeelselt hea mõjuga on
Kehra kogudusehoones avatud Valgusmeedia telestuudios oma koha leidnud
noortele kehralastele loodud suhtlemis-, koolitus- ja loovusarenduskeskond.
Tänuväärne on ka laste ja noorte heaks tehtud välismaise misjonitöö
kogemusega Daily ja Dejan Adami elama asumine kogudusehoonesse ja
õpetajana tööle minek Kehra kooli. Loodavates suhetes ja sidemetes võib
kogudus kujuneda kohalike laste ja noorte elus ning suhtlusvõrgustikus
suureks õnnistuseks.
Kogudusehoone olemasolu ja asukoht on aidanud kogudusel läbi
aastakümnete end Kehras määratleda ja teostada iseendast suurema nimel
elava ja teeniva jumalariikliku saatkonnana. Samas vajab sellise suuruses ja
vanuses hoone kasutamine, majandamine ja uuendamine selget ja ühest
visiooni, mis lõimuks ega vastanduks koguduse kui terviku nägemusega.
Hetkel käib hoones regulaarselt koos kaks 15-liikmelist noorte gruppi, üks
eesti keeles, teine vene keeles suheldes. Valgusmeedia telestuudio avamine
noortele on loonud nende jaoks atraktiivse suhtlus- ja õpikeskkonna, kus
tahetakse heal meelel olla ja areneda. Samas on hoonesse majutatud hulk
välismaalt Eestisse asunud mehi, kelle heaks on alustatud ka vene keeles
toimuvate evangeelsete õhtutega. Ukraina sündmuste foonil võib
kogudusehoonest kujuneda senisest veelgi suuremat eesmärki teeniv keskus
Kehras. Juhtigu Jumala Vaim Kristuse koguduseihu kehastama
jumalariiklikku kohaolu ja evangeelset missiooni Kehrast “ilmamaa äärteni”!
Murepõhjustest
Aastaid kogudusega Kehras ja selle lähikonnas lõimitud liikmetest on hulk ka varem aktiivseid - inimesi tänaseks eemale jäänud. Põhjused võivad olla
erinevad, sh koroonapandeemia, ent koguduseliikmed kannavad oma inimesi
südames ning pastori ja juhatuse liikmete sõnul püütakse nendega (vähemalt
sünnipäeviti) ka kontakti võtta ja hoida. Oluline ongi koguduse tuumiku
haardeulatuse laiendamine, et jõuda jätkuvalt nii kogu oma liikmeskonnani kui
ka uute inimesteni.
Kogudusel on igatsus selge visiooni järgi. Vaid üks inimene kuueteistkümnest
küsitlusele vastanust leidis, et kogudusel on selgelt sõnastatud eesmärk. Siiski
mainisid mitmed koguduse eesmärgina üleskutset “Üheskoos, koostöös!”.
Samuti nimetati koguduse eesmärgiks evangeliseerimist. Kogudusena oma
elule ja tegevusele Kehras selge(ma) visiooni otsimine ja sõnastamine ning
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vastavalt sellele koguduse liikmete ja ettevõtmiste visioneerimine näikse
koguduse arengu seisukohalt tähtsa sihina, mida tulevikule vastu minnes
silmas pidada.
Koguduse erinevates tööharudes kaasateenivad liikmed tunnevad ja
tunnistavad vajadust suurema kaasatuse ja tunnustuse järele. Igatsetakse
armastuse õhkkonda, mis liidab ja julgustab ega tee ja kisu inimesi maha. On
usuinimesi, kellel on varasemast valusaid hingehaavu, mis vajavad Jumala
Vaimu ja koguduse helluses parandamist ja tervenemist. Igaüks vajab, et keegi
hoolib. Hingehoidlik tugi on tähtis ka usus tugevatele.
Palvemeelses õhkkonnas ja vaimulikult avatud suhtluses ollakse valmis
sügavamalt avanema ning osavõtlikult üksteise muredele-rõõmudele kaasa
elama ja palvetama. Nii tuntakse vajadust suurema hulga ja vaimuliku
osadusega väikegruppide võrgustiku järgi. See võimaldaks igaühel leida
endale koguduse keskel kohane osaduskond, kellega oma elu, usku ja usuelu
jagada ning kelle keskele kutsuda ka neid, kes on täna (juba või veel)
kogudusest eemal. Mida lähedasem on koguduseliikmete osaduskogemus,
seda isiklikumalt tuntakse ja jagatakse ka teistega oma usku, lootust,
armastust. Palve on kanal, mille kaudu jõuavad inimesed Jumala läheduse ja
tema Vaimus tervenemise kogemuseni.
Koguduse juhtimist ja pastorit hinnatakse aktiivsuses. Kogudusejuhina on
Indrek Luidel suur haare ja suhtlemisvõime, millega veenab inimesi ja uusi
töötegijaid kaasa tulema ja teenima. Samas eeldab tegus juht tegusat toimimist
ka kõigilt teistelt. Juhatus on väike, aga koosneb juhtimiskogemusega
koostöövõimelistest vendadest, kellel on head tahet ja suutlikkust
meeskondlikult palju rohkem ära teha. Nii on terves koguduses ootus
tiimipõhises juhtimises arenemise järgi, kus pastor ei peaks nii palju ise ära
tegema ja otsustama, vaid teisi võimestama - vastavalt igaühe isikupärale ja
andidele koos teistega koguduslikku teenimistööd edasi viima. Koguduse
arenguprogrammi raames Kehra koguduse töötegijatega suheldes jäi õhku
küsimus, kas juhatus võiks olla veelgi mitmekesisem ja suuremgi?
Vaimuannetest, mille järgi liikmeskond koguduse juhtkonnas kõige suuremat
vajadust näeb, nimetati näiteks karjaseandi, hingehoidja andi,
tervendamisandi. Inimesed tunduvad vajavat ärakuulamist, mitte pelgalt
kuulutamist ja kuuldavõtmist.
Eraldi nähakse ja rõhutatakse vajadust noortetöö ja noortejuhi järgi. Kui
lastetöö usutakse olevat jätkusuutlik, siis konkreetset inimest või meeskonda,
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kes oleks pühendunud noortega tegelemisele, koguduses hetkel ei ole. Andrus
Annuse loodud ja juhitud Valgusmeedia telestuudios käib küll hulk noori, ent
koguduse elu ja tegevusega lõimumiseks on nende jaoks vaja veel nendega
suhtlevaid kontaktisikuid
Jumalateenistusele kokku tulles igatseb kogudus üle kõige kogeda
vaimulikkust ja vaimulikku elavnemist. Paljude jaoks on raske kuulda ja
mõnele ka isiklikult haavav, kui jutlustaja kantslilt inimesi kritiseerib, et mitte
öelda - süüdistab, halvustab. Oldagu usklik või mitte, igaüks väärib ennekõike
armastavat suhtumist, mida näitas ja õpetas ka Jeesus isiklikult. Koguduses
kuulutatav rõõmusõnum ja edasiantav kristlik õpetus peab inimesi ligi
tõmbama, mitte eemale tõukama. Viimasel juhul väljendatakse aga kartust
kedagi üldse koguduse keskele kutsuda, kuna ei teata, millist reaktsiooni võib
kritiseeriv jutlustaja kogudusevõõra inimese südames ja suhtumises esile
kutsuda. Mõnedki inimesi adresseerivad, korrigeerivad või visioneerivad
kõnelused võiksid vabalt aset leida ka üks-ühele vestlustes, mitte alati terve
koguduse ees avalikult kõnet pidades. Jeesus õpetas armastama Jumalat kogu
oma südame, hinge, mõistuse ja jõuga ning oma ligimest kui iseennast, ja
vajadusel manitsema patustajaid ennekõike neljasilma all ning alles
möödapääsmatus olukorras viima probleemi terve koguduse ette. Evangeelselt
orienteeritud kogudus hoiab heatahtlikku õhkkonda ja inimessesuhtumist.
Kindlasti võib teenistuste ja seal toimuva meeskondlik planeerimine aidata
parendada ja arendada koguduse kogunemise ja kõnetamise sisulist kvaliteeti.
“Üheskoos koostöös” tähistab head juhist Kehra koguduse ühise osaduse ja
teenimise ülesehitamisel.

Kunst teeb misjonit - näitus
Kehra Koguduse kirikus aprill-august 2022
Näitusel osalevad kunstnikud on annetanud oma kunstiteoseid mõeldes
misjonäridele, kes teevad oma tööd Eestist väljas – koolitavad lapsi ja aitavad
paljulapselisi peresid, toetavad kohalikke pastoreid ning ehitavad üles palves
kogunevaid kogukondi või kirikuid. Need misjoninärid tegutsevad üle kogu
maailma – alates meie lähimate hõmurahvaste aladest kuni kaugete Aafrika,
Ameerika ja Aasia riikideni välja.
Kui misjon on eluhoiak, mis püüab jätta kaasinimeste südamesse rõõmu ja
lootuse kustumatud jäljed, siis misjonäride missioon on olla selle eluhoiaku
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kandjaks: toetada seal, kus jääb puudu kogemusest; innustada seal, kus jääb
puudu julgusest; palvetada nendega, kes seda vajavad; rõõmustada rõõmsatega
ning nutta nutjatega.
Kunstnikud toetavad misjonäre viisil, mis on neile kõige loomuomasem – oma
loominguga.
Iga külastaja saab omakorda toetada nii kunstnikke kui ka misjonitööd
näituselt pilti ostes või seda kellegile edasi kinkides.
Piltide ostusoovi korral või lisainfo saamiseks võta ühendust Külli Hanseniga
telefonil 5106865 või Indrek Luide 56359279
Näitusele on oma töid kinkinud Aarne Hanni (250 ja 300), Ade Lehtse (2x75),
Allan Tiner (100), Eva Jänes(1000), Henriette Nuusberg (50), Krista Sokolova
(175), Lii Pähkel (350), Liive Koppel (150 ja 300), Maara Vint (250), Mare
Vint (350), Mari Roosvalt (2200), Marge Viirg (200), Reet Heinla (200), SiimTanel Annus (2x350), Sven-Erik Stamberg (400), Taimi Pärna (200), Tea
Lemberpuu (600), Vilen Künnapu (600), kes on ka Kehra kogudusemaja
arhitekt. Piltidel on ka hinnalipikud küljes. Nime taga sulgudes olev nr näitab
kunstitöö müügihinda.
Näituse on meile andnud
Eesti Evangeelse Alliansi misjoni- ja
kunstitoimkonnad.

Sõjapõgenikud
Oleme ilmselt jälginud kõik neid
sündmusi, mis on toimumas Ukraina
pinnal.
Väga paljud organisatsioonid on üles
kutsunud palvetama sõja lõppemise
pärast. Euroopa Baptistiföderatioon
kutsus palvetama märtsis igal
kolmapäeval kell 19, mida oleme ka
teinud. Peale selle on Euroopa
Evangeelne Allianss korraldanud eri maadega zoom palvekogunemisi. Lisaks
Franklik Grahami organisatsioon „Samaritan Purse“ ülemaailmne
organisatsioon ja mitmed teised, kellega isiklikult olen seotud.
Sai käidud ka TV7 stuudios palvetamas 17 minutit perioodil Ukraina
sündmuste eest.
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Tänaseks on Ukrainast põgenenud sõja eest üle 3 miljoni inimese, suuremas
osas naised ja lapsed. Ka Eestimaale on tulnud pea 25000 ukrainlast. Me
majas juba asuvad Ukraina töölised ja märtsi lõpus tuleb perekond meie majja
ajutiselt peavarju saama.
Kui kunagi juhatusega selgus tuli, et peame osa majast majutuseks ette
valmistama ja kui siis esialgu tulid siia vaid Eestist Kehrasse tööle tulnud, ei
osanud siis ette arvata, et see kõik on suurema toimetamise algus. Nagu alati
mingi uue algatamisel, algas ka sellele vastuseismine. Eriti küll nende poolt,
kes ise suures tegevuses kaasa ei löönud.
Tänaseks oleme suutnud käivitada kord kuus venekeelsed teenistused, mitmed
majulised on võtnud Jeesuse oma ellu vastu. Nüüd oleme valmis vastu võtma
kuni 2 peret. Esimene juba kohal!
Tänane väljakutse on meile kõigile mitte eemal hoida vaid tulla kaasa
palvetesse, jagamistesse ja nii isekeskis kui ka laiemalt. See on üks osa me
koguduse arenguprojektist. Kui me teenime teisi saame ka ise õnnistatud.

Iisrael
Paasapüha ehk pesach
Juudi paasa ehk hapnemata
leibade püha algab sel aastal
15. aprilli päikeseloojangul ja
kestab 23. aprilli
päikeseloojanguni. Juba
praegu tegelevad juudid
kevadise suurpuhastusega, et
kodud kõigest hapnenust
täielikult puhastada. Sederi
õhtusöögil süüakse jahutoodetest vaid õhukest hapnemata leiba matsat, ka
järgnevatel päevadel hoidutakse kõigest hapnenust.
Pesach tähendab heebrea keeles mööda minemist, möödumist, mis osutab
ööle, mil kõik Egiptuse esmasündinud alates loomadest kuni vaarao enda
pojani nuhtluse läbi surid. Juudid aga, kes olid oma uksepiidad Moosese
juhendamisel talle verega katnud, pääsesid sellest. Paasapüha tähistamisega
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meenutavad juudid Egiptuse vangipõlvest pääsemist ja Tõotatud Maa poole
teele asumist.
Paasalaupäeval kogunetakse seder (kord) söömaajale, kus süüakse
tähendusega toite ning jutustatakse üksteisele Egiptusest põgenemise lugu. Aja
jooksul on see jutustus koos piiblikohtade ja rabide kommentaaridega kogutud
erilisse kogumikku, mida kutsutakse hagadaks (legend, lugu). Igal juudil on
oma lemmik hagada koopia, mis on tihtipeale vanavanematelt päranduseks
saadud. See kaunilt illustreeritud ja köidetud kunstiteos selgitab ka sederi
söömaja rituaalide ja laual olevate toitude tähendust ning sisaldab kiituslaule
ja palveid.
Kes soovib omale Hagada versiooni PDF kujul, siis selle saab endale tasuta
tellida
siit
https://www.chabad.org/holidays/passover/default_cdo/jewish/Passover.htm
Loe lähemalt paasapühaga seotud sündmuste kohta 2 Mo 12-15 peatükkidest.

Fondid
Kaks arvet on sellised, kuhu iga koguduse liige saab kanda oma igakuise
kümnise
või
annetuse.
Selleks
on
siis
arve
Swedpangas
EE372200001120056878 ja arve LHV pangas EE697700771005929017.
Ära unusta tegema annetuste deklaratsiooni!
Arve EE532200001102256881 Avatud jätkuvalt fond keskkütterenoverrimise
laenu tagasimaksmiseks. Igal kuul tuleb maksta 393€. Laenu kogusumma oli
30000€. Maksta on veel 11750€. Laen peab makstud olema 01.12.2024.
Arve EE522200221073343531, mis
on Swedpangas on avatud projekti
toetuseks „Kogudusemaja fassaadi
remont“. See töö läheb maksma
keskeltläbi
sada
tuhat
Eurot
(100000€).
Alustame
maja
soojustamise ja fassaadi töödega kohe,
kui arvele oleme suutnud koguda
vähemalt pool vajaminevast summast! Hetkel on sinna laekunud 4605€.
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Koguduse info
Jumalateenistused pühapäeviti kell 11.


Palveteenistused
o Igal teise ja neljanda nädala kolmapäeval kell 19 seminaritoas
o Igal esimese ja kolmanda nädala reedel kell 19 saalis
o Igal neljapäeviti kell 11



Pühapäevakool kell 11.



Juhatuse liikmed: Indrek Luide, Hannes Pikkel, Alar Laagriküll, Ergo
Pärnits.



Pastor: Indrek Luide, 56359279 pastor@kehrakogudus.ee
o Tööpäevad kolmapäeviti ja reedeti (kui soovid kõnetundi, siis
helista ette)



Koguduse diakonid: Taavi Kaasma, Ilmo Kannike, Hannes Pikkel,
Lembit Ida, Ergo Pärnits ja Marilys Mirjam Kurg

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 fasaadirenoveermise fond)
Pangaarve LHV: EE697700771005929017 (annetused, kümnis)
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