Sunnuntaina 23.2. Koko perheen ja perheettömienkin ulkoilupäivä
Hallun koululla ja kodassa, ulkona tai sisällä.
Ulkoilun ja yhdessäolon lisäksi luvassa ohjelmaa naperoille ja aikuisille.
Omat eväät mukaan! Kellonaika tarkentuu myöhemmin.

UUDENKAUPUNGIN HELLUNTAISEURAKUNTA
www.uudenkaupunginhelluntaisrk.net

Vko 6/2016
Ti 9.2.
Ke 10.2.
To 11.2.
Su 14.2.

klo 13
klo 18
klo 18
klo 11

Raamattupiiri, aloitetaan Hesekielistä
Sana- ja rukousilta
Naisten ystäväilta
Lähetyskokous, Avainmedian 60-vuotisjuhlavuosi,
vieraana Jouko Rajala, johtaa Kurt Äijäläinen,
musiikki Mika Äijäläinen

klo 13
klo 18
klo 18

Raamattupiiri
Muutoksen ilta, seurakuntien yhteinen rukousilta
Vanhimmisto
Ulkoilupäivä Hallun koulun maastossa ja kodalla

Vko 8/2016
Ti 23.2.
Ke 24.2.
Su 28.2.

klo 13
klo 18
klo 11

Raamattupiiri
Sana- ja rukousilta
Jumalanpalvelus, Mikko Maila ja Antti Korpi

Vko 9/2016
Ti 1.3.
Ke 2.3.
La 5.3.
Su 6.3.

klo 13
klo 18
klo 14
klo 11

Raamattupiiri
Sana- ja rukousilta
Jad esra, Israeltyön piiri Nummelassa
Ehtoollisjuhla, Kauko Suoperä, Aarre Lamminen,
Daniel Palmroth. Pyhäkoulu

Vko 7/2016
Ti 16.2.
Ke17.2.
Pe 19.2.
Su 21.2.

Pastorin vapaapäivät tiistaisin, vapaaviikko ja talviloma 26.2. -9.3.

Vanhainkotilauluryhmään ovat kaikki tervetulleita mukaan, erityisesti
soittotaitoisia tarvittaisiin. Sovittuja vierailuja:
Ke 10.3. klo 17
lauluharjoitukset
Pe 12.2. klo 15
Hoitokoti Attendo
Su 14.3. klo 18
Sorvakkokoti
To 18.2. klo 15
Kalannin vanhainkoti

Olemme seurakuntana sitoutuneet kannattamaan säännöllisesti lähettiperhe
Saarneja Kambodzhassa. He tarvitsevat sekä rukouksiamme että
taloudellista tukeamme työnsä toteutumiseksi.
Päätimme hallituksessa laittaa
lähetysrahoituksen tueksi jakoon
säästölippaita, jotta kukin voisi
kotonaan kerätä taskunpohjilta
kolikot tai suuremmatkin setelit
talteen ja tukemaan
lähetysvastuutamme. Täydet lippaat
voi tuoda seurakuntaan
tyhjennettäväksi ja ottaa uudelleen käyttöön.
Toinen vaihtoehto on suora tilisiirto seurakunnan tilille, viitenumero on
silloin 123. Lue lisää asiasta kääntöpuolelta.

Tue lähetystyötämme!
Uudenkaupungin helluntaiseurakunta/ Kalannin
Säästöpankki
FI10 4350 1220 0494 94
BIC ITELFIHH
Viitenro lähetystyölle: 123
tai talleta kolikot säästölippaaseen ja tuo se
tyhjennettäväksi seurakuntaan

Kambodzha
Kaakkois-Aasiassa sijaitseva 14 miljoonan asukkaan maa,
Kambodzha, on edelleen yksi maailman köyhimmistä maista. Sen
lähihistoria on synkkä: Sotilasvallankaappauksen jälkeen 1970luvulla valtaan nousi Pol Potin johtamat punakhmerit, joiden
hallintokauden aikana kuoli n. kaksi miljoonaa ihmistä nälän,
sairauksien, työleirien raskaan työn takia ja lukuisia
punakhmerien vastustajia kidutettiin ja teloitettiin. Punakhmerit
kukistettiin v. 1979.
Järkyttävästä kansanmurhasta toipuvan Kambodzhan väestöstä puolet
on alle 21-vuotiaita. Kolmannes kambodzhalaisista elää edelleen
köyhyysrajan alapuolella. Vaikka maan talous on viime vuosina
kasvanut, ei kehitys ole tavoittanut maaseutukyliä. Köyhyys
vaikuttaa erityisesti lasten terveyteen ja tulevaisuuteen. Heillä
on suuri riski joutua ihmiskaupan uhreiksi.

Lähettimme
Lauri ja Leena Saarni sekä lapset Vilma, Väinö ja Viljo
matkustivat Kambodzhaan joulukuussa 2015 ensimmäiselle
työkaudelleen.
He asuvat nyt pääkaupunki Phnom Penhissä.
Lauri työskentelee ”teltantekijänä” Phnom Penhissä Web
Essentials- nimisessä it- yrityksessä, joka toimii kristillisellä
arvopohjalla ja pyrkii luomaan maahan kestävää kehitystä.
Leena paneutuu aluksi seurakuntien kannatuksella kielenopiskeluun
samalla etsien lapsityön kehittämisen mahdollisuuksia yhdessä
paikallisten kumppaniseurakuntien kanssa.
Lapset ovat aloittaneet koulunkäyntinsä Hope International

School:ssa.

Voit tutustua Saarnien kuulumisiin kotisivullamme
www.uudenkaupunginhelluntaisrk.net tai heidän
blogissaan http://cambodialiving.tumblr.com/
tai fB sivuilla

https://www.facebook.com/saarnitkambodzhassa/

