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Päivä vain ja hetki kerrallansa
Päivä vain ja hetki kerrallansa, siitä lohdutuksen aina saan.
Mitä päivä tuokin tullessansa, Isä hoitaa lasta armollaan.
Kädessään hän joka päivä kantaa, tietää kaiken, mitä tarvitsen,
päivän kuormat, levon hetket antaa, murheen niin kuin ilon
seesteisen. (VK338:1)
Tulimme lyhyelle kotimaanjaksolle 19.6. tiistaina ja heti
lentokentällä saimme kuulla, että Asakon kummisetä Seppo
Vänskä oli Meilahden sairaalassa ja hänet leikattaisiin kolmannen
kerran juuri sinä iltapäivänä. Seuraavana päivänä saimme sitten
suruviestin, että Seppo oli kutsuttu perille Taivaan Kotiin.
Asakon kummivanhemmat, ystävämme ja työtoverimme
Seppo ja Vuokko Vänskä palvelivat Nishinomiyan seurakunnassa
vuoteen 2010 asti, jonka jälkeen me jatkoimme heidän työtään
aralla mielellä. Mitä me nuoret lähetit osaisimme tehdä
kokeneiden lähettien jälkeen... Meillä oli mahdollisuus esitellä
seurakunnan nykytilannetta Sepolle ja Vuokolle kun vierailivat
Nishinomiyassa viime vuoden lokakuussa.
Osallistuimme perheenä Sepon hautajaisiin Lahden
Salpausselän kirkossa. Salpausselän seurakunta lahjoitti
alttarivaatteet Nishinomiyan seurakuntaan vuonna 2007, joten
saimme olla myös esittämässä kiitosta
japanilaiselta seurakunnalta suomalaisille sisarille ja veljille.
Olemme kiitollisia siitä työstä mitä Vänskät ja toki monet
muut japaninlähetit ovat ennen meitä tehneet. Iloitsemme
Sepon elämästä ja työstä. Muistattehan kuitenkin Vuokkoa tässä
uudessa elämänvaiheessa. Rukoilemme kaikki lohdutusta ja
voimia kaikille omaisille. Nishinomiyan seurakunnan hautakivessä
lukee: "Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden
alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi." (Ps.
91:4)
Seppo on nyt perillä Taivaassa, mutta meille täällä maan
päällä taivalta jatkaville rukoilemme tätä Jumalan siipien alla
tarjottavaa turvaa. (LP)
LISÄYS: Saimme juuri murheellisen viestin Japanista, että
seurakuntamme jäsen ja rakas ystävämme Keiko Shibakawa on
menehtynyt tapaturmaisesti. Kerroimme viime vuonna hänen äitinsä
hautajaisista. Shibakawa-san siunataan taivasmatkalle Nishinomiyan
kirkolla huomenna 22.7. Hirono-sensei on poissaolomme aikana
vastuussa seurakunnasta. Rukoilemme lohdutusta ja voimia. (LP)

Tapaa vielä
meidät Suomessa
Jos haluat vielä tavata meitä,
niin siihen on vielä
mahdollisuus elokuussa.
Olemme 5.8. sunnuntaina
Kirkkonummen seurakunnan
vieraana. Ensin messussa klo
10:00, jonka jälkeen
lähetyslounas ja -tilaisuus.
Tiistaina 7.8. olemme taas
Loviisan seurakunnan vieraana
klo 18:00 alkaen
seurakuntakodilla.

Rukous- ja
kiitosaiheita
Kiitämme, että ystävämme ja
lähettitoverimme Seppo
Vänskä on päässyt perille
Taivaalliseen ilojuhlaan.
Rukoilemme kuitenkin voimia
ja lohdutusta omaisille.
Kiitos, että saimme osallistua
Kansanlähetyspäiville monen
vuoden tauon jälkeen.
Jumala siunasi meitä myös
aivan upealla säällä.
Rukoilemme rankkasateiden
aiheuttamien tulvien uhreja
Japanissa. Muistamme myös
kovan kuumuuden keskellä
kamppailevia japanilaisia.
Rukoilemme varjelusta
matkoille täällä Suomessa.
Iloitsemme mahdollisuudesta
tavata ystäviä ja sukulaisia!
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Osallistu juhlakeräykseen!
Kansanlähetyksen Japanin työ
viettää loppuvuonna 2018
viisikymppisiä. Tue työtämme,
jotta se saa jatkua myös
seuraavat 50-vuotta!

Kuva: Matti Palmu

Lämpimiä terveisiä
Kansanlähetyspäiviltä
Tai itse asiassa ensin terveisiä Pohjois-Savosta
(Kuopion Alavasta ja Karttulasta) sekä
Tampereen Kalevasta, jossa kävimme heinäkuun alussa.
Kansanlähetyspäivät pidettiin Ryttylässä
todella hienossa säässä. Perjantai-aamuna
satoi vielä vettä, mutta iltapäivään mennessä
Kuva: Anne Lepikko
sade lakkasi ja sunnuntaihin asti oli mitä
parhain keli. Kansanlähetyksen Japanin työn 50-juhlan merkeissä yhteistyökirkkomme
presidentti Rei Nagata ja hänen vaimonsa Miki olivat kutsuvieraina juhlissa. Lauri ja Asako
toimivat Nagatoiden oppaina ja tulkkeina. Lapsille suunnatussa Donkkis-lähetysjuhlassa
pidimme yhdessä pienen puheenvuoron lähetystyöstä. Päivystimme lähetyskahvilassa ja
tapasimme monen monta tuttua ystävää. Kiva kun tapasimme, mutta harmi kun kohtaamiset
jäivät aina niin lyhyeksi.
Sunnuntaina 7.7. pidetyssä juhlajumalanpalveluksessa meidät siunattiin taas matkaan
seuraavalle kolmivuotis-työkaudellemme Japaniin. Paluulento on 16.8. ja tarkoitus on siis
palvella kesään 2021 asti Japanissa ja samassa tutussa Nishinomiyan seurakunnassa.
Kansanlähetyspäivien jälkeen esittelimme Nagata-sensei -pariskunnalle Sibeliuksen kotia
Ainolaa Järvenpäässä, sekä vierailimme Helsingin Kauppatorilla, Senaatintorilla ja
Temppeliaukion kirkossa. Lea ja Jorma Pihkala puolestaan esittelivät heille mm. Aulankoa,
Hattulan vanhaa kirkkoa, sekä Tampereen maisemia Näsinneulasta.
Kuva ylhäällä: Palmut siunattavana uudelle työkaudelle Kansanlähetyspäivien päätösjumalanpalveluksessa. Kuva keskellä: Anne ja Mika Tuovinen, Miki ja Rei Nagata, Asako ja
Lauri Palmu, sekä Elmo-käsinukke Japanista. Japani-keräyslogot on tehnyt Heidi Tohmola.
Vietämme tässä vielä vähän kesälomaa ja vierailemme ainakin Kirkkonummella ja Loviisassa.
Hienoa kun olet mukana Japanin lähetystyössä! Kiitos sinulle rukouksista! (LP)

Tilinro: FI14 5043 1920 0034 52
Keräyksen viite: 73008
#Toivo&IloitseJapani -keräyksellä
1.7.-31.12.2018 kerätään varoja
lähetystyölle Japanissa.

Kiitos tuestasi
lähetystyölle!
Tarvitsemme
rukoustukea
Lähetystyössä
tarvitaan myös
taloudellista tukea

Osallistu lähetystyöhön
lahjoittamalla viittellä 22703:
Helsingin KL
FI33 8000 1001 5582 47
Pohjois-Savon KL
FI09 1078 3000 2019 38
Uudenmaan KL
FI48 8000 1501 4822 03
Suomen Kansanlähetys
FI83 2070 1800 0283 25
Lähettävät seurakunnat:
Meilahti, Tampereen
Tuomiokirkko, Kirkkonummi
ja Loviisa, Kuopion Alava,
Kallavesi, Männistö, sekä
Järvi-Kuopio.

t. Asako ja Lauri (sekä lapset)

Lähettäjä:

Asako ja Lauri Palmu, 11-17 Kubo-cho, 662-0927 JAPAN
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