Hei, lähetysrenkaan jäsen!

25.1.2017
Rautalampi

”Korvat kuulemaan ja silmät näkemään, molemmat on Herra luonut”. (San 20: 12) On jälleen alkanut
uusi Herramme vuosi 2017, jota olemme eläneet kohta jo kuukauden ajan. Tammikuu on vaihtumassa
helmikuuhun ja ilmassa alkaa olla kevään tuntua auringon paistaessa ja päivän ollessa koko ajan
valoisampi, vaikka olemmekin vielä keskellä talvea.
Olen työskennellyt nyt yhden vuoden ja yhden kuukauden ajan Rautalammin seurakunnassa. Olen
ollut ja olen täällä kiitollisin ja iloisin mielin. Jumala on avannut minulle ovet mielenkiintoisiin ja
haastaviinkin töihin. Ja vaikka välillä kiire painaa päällä, tunnen olevani seurakunnassa kuin kotona.
On ilo tehdä työtä, kun sitä tukevat myös seurakuntalaiset. Rukousaiheita tällä kertaa voisivat olla
kirjeen mukana olevien lähetystyön kuulumisten lisäksi runsas osanotto tilaisuuksissa sekä kevät ja sen
kiireet ja monet tilaisuudet.
Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä.
Siunaa ja johdata kaikkia
lähetystyöntekijöitä ja heidän
työtovereitaan.

Anna liekkisi palaa, anna tulesi syttyä.
Kohtaa heitä, jotka tuntevat olevansa
arvottomia, vailla toivoa
tai omaa paikkaa yhteiskunnassa.

Kiitos, että saamme olla osa
maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa,
ja että meillä on yhteys sisariimme ja veljiimme
myös kaukana omasta pihastamme. Aamen.

Siunausta ja iloa lopputalveen,
Niina Leppänen,
diakoni - lähetyssihteeri (puh. 040 837 0682)
Rautalammin seurakunta

Lähetyskannatus:
sopivaksi katsomansa summan voi siirtää seurakunnan tilille. IBAN: FI25 5389 0710 0009 28
Tiedoksiannoksi on hyvä merkitä "lähetysrenkaan jäsen" sekä osoitetiedot.

”Herra tukee kaikkia kaatuvia, ja kaikki alaspainetut Hän nostaa (Ps. 145:14).”

TULEVIA TAPAHTUMIA:
Ke 1.2. Yhteisvastuukeräyksen ilta klo 16.30 srk-talolla. Ohjelmassa kahvitarjoilu ja tietoa
Yhteisvastuu 2017 kohteista. Mukana Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilö ja Siilinjärven
seurakunnan lähetyssihteeri Jenni Shakya, joka kertoo terveisiä Syyrian pakolaisleiriltä.
La 22.4. Lähetystyön myyntipöytä Kevätmarkkinoilla
Su 23.4. Rovastikunnallinen lähetyspyhä Pieksämäellä. Ilmoittautuminen Niinalle.
Pe 5.5. klo 17 Viron työn ilta seurakuntatalolla
19.–21.5. Lähetysjuhlat Turussa
Su 28.5. lähetyslentotyön kirkkopyhä / perhemessu, lähetyslounas ja lähetystilaisuus. Klo 10
perhemessu kirkossa, saarna nimikkolähetti Jarkko Korhonen. Messun jälkeen lähetyslounas ja
lähetystilaisuus srk-talolla, mukana nimikkolähetit Jarkko ja Pirita Korhonen.
Su 2.7. kansanlaulukirkko kirkossa klo 10, minkä jälkeen kirkkokahvit ja konsertti kirkossa,
osana Runon ja laulun Rautalampi -tapahtumaa.
Sukka ja Sävel kokoontuu seurakuntatalolla klo 10–12:
pe 27.1.

pe 10.2.

pe 24.2.

pe 24.3.

pe 21.4.

pe 5.5.

pe 10.3.

Mukavassa seurassa lauletaan, neulotaan ja kahvitellaan lähetystyön hyväksi. Sukka ja Sävel neuleita on myynnissä seurakuntatalolla. Maksu lähetystyölle!
Miesten lähetyspiiri kokoontuu taas kevätkauden aikana. Uudet miehet ovat tervetulleita!
Lisätietoja voi kysyä Pekka Tuoviselta (puh. 0400 856 263).
Kirpputori (Alatie 27) on suljettu tammi- ja helmikuun ajan. Kirpputori on avoinna taas
maaliskuusta lähtien lauantaisin klo 10–13.

