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Kesä ja Suomen luonto ovat ihania - auton ikkunan läpikin katsottuna.

Juhannusterveiset Vantaalta!
Olemme parhaillaan kesän mittaisella välikausilomalla ja kierrämme nimikkoseurakuntiamme täällä
koto-Suomessa. Monia hienoja kohtaamisia onkin jo ollut ja siksi tuskin maltamme odottaa, että
pääsemme käymään lopuissakin "kyläpaikoissa". Toivottavasti ehdimme nähdä jossakin välissä?

Kotiehtoollinen
Viimeiset päivät ennen Suomeen lähtöä olivat aika tiiviitä. Pakkasimme
kesää varten, ostelimme tuliasia, veimme kasvimme kesähoitoon ja osan
annoimme poiskin. Lähtötouhun keskellä oli vielä yksi kotikäyntikin.
Valja (Jaanin seurakunnasta) oli mökillään
kylvö- ja istutuspuuhissa kompastunut sillä
seurauksella, että jalka oli murtunut ja se oli
pitänyt kipsata. Niinpä kävimme hänen
luonaan asettamassa kotiehtoollisen ja
samalla saimme vaihtaa kuulumisia
sekä nauttia yhteisen lounaan.
Kesäkuun alussa kipsi oli otettu pois, mutta
jalka on vielä arka ja niinpä hän joutuu
edelleen turvautumaan kyynärsauvoihin.
Iloitsemme kovasti Valjasta ja muutamasta muustakin Jaanin seurakunnan
jäsenestä, joihin edelleen pidämme yhteyttä. Tarkoituksenamme onkin
syksyllä vielä kokeilla kotonamme kokoontuvaa vironkielistä
raamattupiiriä, jos Herramme suo. Tässäpä teille yksi rukousaihe lisää.

Rukousaiheita
Inkerin kirkko ja sen
seurakunnat

Ersänkielisen Vanhan Testamentin
käännösrpojekti
Seurakuntavierailut ja kohtaamiset
Turvalliset matkat pitkin Suomea
Taloudellinen tuki työllemme
Valjan jalan parantuminen

Kiitosaiheita
Kiitos ihanasta kesästä!!!

Kiitos Jumalan huolenpidosta
Kiitos lähettäjistämme ja tuesta
työllemme

Viime syksynä Jaanin kirkon
sisäpihalle istutettu Reformaatiovuoden omenapuu alkoi toukokuun
lopussa kukkia. Jospa vuotemme
siellä voisivat myös aikanaan kantaa
hedelmää.

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille
27.5. - Pietarin
kaupungin
syntymäpäivä

Yllä olevat kuvat on otettu Parkanon seurakunnan leirikeskuksessa. Eikös olekin hienot puitteet
rippikoululle?! Olemme vierailleet siellä jo kahteen otteeseen ja käymme siellä vielä kolmannenkin
kerran heinäkuun alussa.
Nyt, kun olemme saaneet kertoa itsestämme ja työstämme jo aika monta kertaa, niin pyydämme
teitä rukoilemaan sen puolesta, että muistaisimme tulevissakin tapaamisissa kertoa
kaikki olennaisimmat jutut innostavasti ja mukaansatempaavasti, että puheemme ei
kuulostaisi "levyn pyörittämiseltä".

Pietarin kaupunki täytti toukokuun
lopussa 315 vuotta. Inkerin kirkon
pääsihteeri pyysi Lillin mukaan juhlaan
Vaskiratsastajan patsaalle, jossa siis
asetettiin kukkia patsaan juurelle.
Hänen tehtävänään oli ostaa (Inkerin
kirkon) neilikat ja ottaa sitten
tilaisuudessa valokuvia. Niin kuitenkin
kävi, ettei Lilliä päästetty edes "sisään" listassa oli vain yksi edustaja.
Kukat tuli kuitenkin toimitettua ja
matkalla Marian kirkon
jumalanpalvelukseen syntyi mukava
keskusteluhetki liikenneturvallisuutta
valvoneen poliisin kanssa.
Kiitokset myös Rautatieläisten
Kristilliselle Yhdistykselle, joka teki
retken Pietariin. Oli mukava nähdä!
Ja te muut - tehkää sama perässä!
Tervetuloa!!

Tämä Suomen kiertäminen on meille juhlaa, kun saamme nauttia Suomen luonnosta.
Miljoonakaupungin keskustassa asuvalle ovat jo auton ikkunasta näkyvät luontomaisemat ihana
mahdollisuus "varastoida" luonnon vehreyttä tulevan syksyn ja talven varalle. Onneksi
"keikkojemme" välillä on vähän myös tyhjää sekä asioitten hoitamiseen että latautumiseen. Kunnon
kesäloma (monta viikkoa putkeen) jää tällä kertaa kyllä pitämättä, mutta sentään kahteen otteeseen
saamme pidettyä puolentoista viikon pituiset lomapätkät.

TERVETULOA RYTTYLÄÄN!
Tänä vuonna vietetään Kansanlähetyspäivillä Ryttylässä 6.-8.7. lähetystyön 50vuotisjuhlaa. Ulkomainen vieraamme saapuu Japanista, yhdeltä ensimmäisistä
työalueistamme. Nagata Rei -sensei johtaa Länsi-Japanin ev.lut. kirkkoa sekä sen ohella omaa,
Japanin oloissa suurta, seurakuntaansa.
Kansanlähetyspäivillä on hyvää kuultavaa, mielenkiintoista nähtävää ja herkullista syötävää.
Tänä vuonna muun muassa Najib valmistaa afganistanilaista ruokaa.
Lapsille on omaa ohjelmaa.
Lue lisää: kansanlähetyspäivät.fi

Tule mukaan
Lahjoittamalla viitteella 21306
jollekin seuraavista tileista :
Helsingin Kansanlähetys
Sampo FI33 8000 1001 5582 47
Hämeen Kansanlähetys
OP FI71 5730 0820 0457 02
K-Suomen Kansanlähetys
Nordea FI19 1581 3000 0342 30
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
FI83 2070 1800 0283 25

Sovittuja tapaamisia:
4.7. vierailu Parkanon seurakunnan rippileirillä
6.-8.7. Kansanlähetyspäivät Ryttylässä
15.-17.7. Suolahden seurakunta (sunnuntaina iltakirkko)
20.-22.7. Jämsän seurakunta (sunnuntaina klo 17 iltakirkko Kuorevedellä)
23.-24.7. Suolahden seurakunta (lastenleiri sekä rippikoululeiri)

Siunauksin

Inkerin kirkon pääsihteeri
Mihail Ivanov

Nimikkoseurakunnat:
IEC, Helsingin Mikael,
Juupajoki, Jämsä, Orivesi,
Parkano, Petäjävesi,
Pitäjänmäki,
Suolahden kirkkopiiri
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