August 2022
Armas Kehra Kogudus!
Suve viimane puhkusest kantud kuu. Kogudusena aga üsna aktiivne.
Lastelaager, võrkpalli võistlused, juba 20 korda, koguduse laager üle pika aja.
Pean väga oluliseks, et saaksime kogudusena veeta nädalavahetuse, et minna
siis hoogsamalt uude kogudusetöö hooaega. Pean silmas ka seda, et liigume ju
kogudusena arenguprogrammis. Aga paraku me ei ole suutnud veel sõnastada
pikemaajalist arengu suunda ja toimetamisi sellel perioodil.
Et jõuda Anija valla iga mehe, naise, noore ja lapseni saab ainult siis kui meil
on ühine südame valu nende inimesteni jõudmisel evangeeliumiga. Mõtleme
selle peale, et korraldada sügisperioodil Alfa kursus, mille kaudu mitmed on
jõudnud koguduse juurde. On ootus, et toimuksid tihedamini evangeelseid
koosolekuid. Kas aga oleme valmis kogudusena nendeks, sest pühakiri ütleb,
et mitte midagi ei sünni ilma tõsise palveta. Ja nimelt ühise palveta.
Veel igatsen, et võiksime olla kogudus, kes on ühiselt uurimas pühakirja.
Septembrist alustame päevase piibliuurimisega neile, kes kas vanemad või
töölt vabad. Teistele peale tööpäeva lõppu. Alustame Efesuse kirja uurimist.
Lisaks sisulisele tegevusele tuleb ka maja remontida. Kas see on üks
arengukavasse vaja kirjutada, millal mida?
Usun sellesse, mida pühakirja mitmes kohas kirjutab mis kokkuvõtvalt kõige
selgemalt on kirjas laulus mille pealkirjaks on pandud „Töö kordaminek on
Jumala käes“: Ps 127 1 Kui Issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis
ehitajad temaga. Kui Issand ei hoia linna, siis valvab valvur ilmaaegu.
Õnnistatud jätku teenimises

Kehra Koguduse pastor Indrek

Luide
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Kuukava
Aeg

Üritus

Info

K 4.-8.08

Lastelaager

R 5.08
kell 6:30

Meeste palvushommikusöök

R 5.08
kell 19

Palveosadus

juhib Marilys Mirjam Kurg

P 7.08
kell 11

Jumalateenistus
Kristuse
surmamälestamine

juhatab: Indrek Luide
jutlustab: Indrek Luide
muusika: Heli Karu

K 10.08
kell 19

Palvusosadus

R 12.08
kell 6:30

Meeste palvushommikusöök

L 13.08
kell 10

Kehra kogudustevaheline 19. karikavõistlus
võrkpallis, vaata lk
juhatab: Indrek Luide
jutlus: Dejan Adam
muusika: Merike Pikkel

P 14.08
kell 11

Jumalateenistus

19. – 21.08

Koguduse laager Muusika külas Missiooni talus:
vaata lk 5

R 26.08
kell 6:30
K 24.08
kell 19

Meeste palvushommikusöök
Palvusosadus

P 28.08
kell 11

Jumalateenistus

juhatab: Indrek Luide
jutlus: Lembit Ida
muusika: Rebeka Pikkel

T 30.08
kell 19-21

Palvesaal

Ülekanne TV7 kanalil
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Sünnipäevalapsed august
6.08. Viktorija Meier
12.08 Krista Ehanurm
19.08 Angeelika Kunila

Õnnistusi sünnipäevalastele!
Koguduse koduleht: www.kehrakogudus.ee
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Lastelaager „Võimalik missioon“ Kehras
4.-6. juuli 2022 KAVA
Neljapäeval, 04.08: Teema: kollane
11:00-11:30 Laagri avamine (Helen)
11:30-12:15 Piiblitund „Kuldne“ (Ülle)
12:15-13:00 Mängud (Krista)
13:45-14:15 Meisterdamine (Elen)
14:15-14:25 Järjejutu vaatamine „Madugu“ 1. osa (Rebeka)
14:25-14:35 Superagentide mälukontroll (Rebeka)
Superagentide „Seikluse laul“ ja lõpetamine (Helen)
Reede, 05.08: TEEMA: must ja punane
11:20-12:00 Piiblitund „Must ja punane“ (Inna?)
12:00-13:00 maastikumäng (Krista)
13:45-14:15 meisterdamine (Elen)
14:15-14:30 järjejutt „Madugu“ 2-3 osa (Rebeka)
14:35-14:45 salaagentide mälukontroll (Rebeka)
14:45 laagrilaul, lipulangetamine ja lõpetamine (Helen)
Laupäev, 06.08: TEEMA: valge ja roheline
11:20-12:00 Piiblitund „valge ja roheline“ (Hannes)
12:00-12:30 mängud (Krista)
12:45-13:15 meisterdamine (Elen)
14:15-14:30 Järjejutt „Madugu“ 4-5 osa (Rebeka)
14:30-14:35 Superagentide mälukontroll (Rebeka)
14:35 Laagri lõpetamine; laagrilaul, templid, käepaelad,
šokolaadimedalid, kutse pühapäevakooli, spioonikott, lipulangetamine ja
lõpetamine
Pühapäev, 07.08. 11:00 koguduse jumalateenistusel 2 laulu ja reportaaž.
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VISIOONIKOOSOLEK 2
11. september
Viimasest koguduse tunnist ja visioonikoosolekust on möödunud mitu aega!
Oleme jõudnud kogudusega olukorda, kus on vaja enne uue tööaja algust tulla
kokku ning teada saada, mida Jumal soovib, kuhu ja millises suunas ja millises
vormis kogudusena edasi liigume.
Kuna sügisperioodil toimub ka koguduse juhatuse koosseisu kinnitamine, on
eriti oluline, et enne tähtsaid otsuseid tuleksime kokku ja arutleksime isekeskis
ning palvetaksime järgmise tööperioodi parimate meetodite ja suundade üle.
Valdkonnad on: jumalateenistused (ülesehitus, kirikukohv jne), lapsed ja
noored, muusika, meedia, majandus, maja ekspluateerimine (kuidas rakenda
koguduse tegevuse poolsete tubade täituvus), sotsiaalvaldkond. Ehk ka
meeste-, naiste- ja abielutöö. Palvetöö, pühakirja ühine õppimine, kodugrupid
jne. Kogudusemaja praktiline hooldamine.
Kes on valmis ühes või teises valdkonnas kaasa lööma?
Pühakiri ütleb, et Jumal on andnud igale
või rohkem ande. Koos suudame igal
juhul rohkem kui täiesti üksinda või
siis mõne väiksema grupiga!
Teine suur väljakutse on, kuidas
koguduse kõigi liikmete vahel hea
osaduslik läbikäimine ja koostöö!
Kolmas väljakutse on kuidas
kogudusemaja hallata? Kas
pragune koguduse külaliste
majutamine välismaalastega on
OK või on ka teisi võimalusi.
Kuidas neid integreerida mõistvalt
kogudusega, kelle maja see on jne!
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ühe

saavutada

Koguduse laager 19.-21. augustil Muusika
külas Missiooni majas.
Ma enam ei mäletagi, millal viimati sai viibitud koguduselaagris…
Räägitakse, et matkal ja laagrites õpitakse paremini üksteist tundma kui pingis
istudes. Kuna me ei tea, mis meid ootab ees ja mis on oluline tegevuses. Siis
üheks kõige olulisemaks arenguks on, et õpime paremini üksteist tundma.
Ehk leiame enne ka kogudusele eesoleva perioodi tegevuslause ja missiooni
ning visiooni ja saame seda siis omavahel laagris rohkem laagerdada!
Laager on koguperelaager st kõiki, nii vanaemasid, -isasid ja emad ja isad ning
ka lapsed ja lapselapsed on oodatud osalema!
Majanduslik osa: Ööbimine 10€ öö ehk siis 20€ kaks ööd. Söögile arvestame
osavõtja pealt 25€ (2 lõunat, 2 õhtusööki, 2 hommikusööki) Kokkuvõtvalt siis
45€. Mis sellest puudu jääb katame ühisest kassast!
Mis me veel teha saame? Kindlasti lõkketuli, kindlasti grilli. Läheduses on ka
Allika küla järv. Võimalus mängida ka koroonat ja lauatennist!
Kus laagripaik asub? Muusika küla asub Saue vallas. Haruteelt 5 km. Väike
kaart siin ja pilt sellest majast!
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Koguduse majanduselust
Elame ühiskonnas pingeväljas, kus kõik tundub minevat aina raskemaks. Ja seda see
ongi st meie igapäevane ostukord on muutunud kallimaks ja seda mitte ainult poes
käies vaid ka koduses majapidamises: elekter, küte jne!
Siiski on, tänu Jumalale, meil ja üks ühine vaimulik kodu, kuhu soovime koguneda ja
hea seista ka selle eest, et see oleks hooldatud, korrastatud ja mugav olla.
Nagu olete ikka ja jälle mõelnud: kuidas mina saan aidata ühise vaimuliku kodu
korrasolemisele, on see siis valgus, heli või soojus ja värske õhk! Kes elab
riigikorteris saab seda nõuda korteriühistult. Vaimuliku pere kodu peame siiski ise
korras hoidma.
Kehra Kogudusel on 4 pangakontot. 3 Swedpangas ja 1 LHV pangas. Üldine
pangaarve on see, kuhu koguduse liikmed üldjuhul kannavad üle oma sissetuleku
kümnise. Nii nagu pühakiri õpetab:
2 Swedpanga kontot on aga avatud eriohvri kogumiseks nii koguduse liikmete poolt
kui ka koguduse sõprade ja fondide poolt. Mõni aasta tagasi võtsime Liidu pangalt
laenu, et renoveerida koguduse küttesüsteem Praegu igakuiselt maksame tagasi 393€.
Tagasi on vaja maksta tänase seisuga veel kümme ja pooltuhat eurot! See on meie
lisaohver, milles võima olla osalised. Kandes sellele arvele püsiannetusena kasvõi
väikese summa. Kui iga koguduse liige toetaks täna seda fondi 150€ga saaksime
hoobilt sellest laenust vabaks. Või kui mõtleme pikema perioodi mõttes, siis kui meist
iga koguduse liige toetaks igakuiselt seda fondi 5€ga, saaksime kõik kenasti kaetud
ilma erilise valuta!
Teine oluline fond on avatud kogudusemaja välisilme parandamiseks ehk siis fassaadi
fond. See tegevus sisaldab maja soojustamist ning ka välisilma kauniks tegemist. See
töö ei ole ilmselt koguduse siseressurssidega võimalik teha vaid peame värbama
spetsialistid. Olen teinud 3 firmale pakkumise, kui palju see võiks maksma minna.
Laias laastus on kõigilt tulnud ühesugune pakkumine – 100000€. Ilmselt, et seda
kõike kohe kiiresti ära teha ja et meil ei laguneks maja on vaja laenu võtta! Aga kui
mõtleme selle peale, et saaksime ka ise midagi kokku panna, siis praeguse seisuga
olek iga koguduse liikme panus, et kõik tehtud saaks 1390€. Kui mõtleme sellele, et
võiksime laenud võtta 10 aasta peale, siis oleks iga koguduse liikme panus igakuiselt
12€.
Miks mitte alustada ühise vaimuliku kodu kordategemist kohe praegu tehes pangas
püsiannetuse vastavatele arvetele!
Kümnis EE372200001120056878 arvele
Keskkütte toetus EE532200001120056881 arvele
Kogudusemaja fassaadi toetus EE522200221073343531 arvele.
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Kehra Koguduse info


Jumalateenistused 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



Palvesoovid e-mailile: palvesaal@kehrakogudus.ee
2022. aasta palvepartner on Tartu Kristlik Risttee Kogudus. Pastor Meelis
Kibuspuu. Palju informatsiooni koguduse kodulehel: https://risttee.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
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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