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Vuosikokous Nishinomiyan seurakunnassa pidettiin heti helmikuun ensimmäisenä pyhänä.
Vieressä alhaalla vuosikokousmonisteen kansilehti.
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“Olemme Jumalan perhettä - palvelkaamme toisiamme!”
Pidimme
Nishinomiyan
seurakunnan
vuosikokouksen
koronasta
huolimatta
helmikuun
ensimmäisenä
sunnuntaina.
Seurakunnassamme on 22 aktiivijäsentä
joista yhdeksän ilmoitti etteivät ole tulossa
paikalle. Loppujen lopuksi kokouksessa oli 12
äänivaltaista seurakuntalaista, joiden äänin
hyväksyimme viime vuoden tilinpäätöksen
sekä toimintakertomuksen, tämän vuoden
toimintasuunnitelman ja budjetin. Ehkä
koronasta johtuvan epävarmuuden takia
seurakuntaneuvoston jäsenten vaalissa
nykyiset kolme jäsentä valittiin jatkamaan
tehtävissään seuraavankin vuoden ajan.
Vastuutyöntekijän tehtävänä valmistautua
vuosikokoukseen
on
20-30
sivuisen
monisteen tuottaminen. Siihen kirjataan
viime vuoden raportit ja tilastot sekä alkavan
vuoden
suunnitelmat.
Suomalaiselle
työntekijälle
japaninkielellä
tapahtuva
kirjallinen tuotanto on aina astetta isompi
haaste, mutta selvisimmepäs taas kerran
tästä rutistuksesta. Näillä näkymin, vaikka

palaisimmekin parin vuoden
kuluttua Japaniin, niin emme
ole todennäköiseseti tulossa
enää Nishinomiya seurakuntaan palvelemaan.
Eli hieman haikealla mielellä osallistuimme tämänkertaiseen vuosikokoukseen. Toisaalta meidän
tehtävämme on nyt yrittää kehua tulevia
työntekijöitä ja pikkuhiljaa itse vetäytyä takaalalle.
Seurakunnan vuositeema jatkuu “Olemme
Jumalan perheväkeä” -otsikolla. Viime
vuonna halusimme kutsua rakkaitamme
kirkkoon, tänä vuonna teema jatkuu sanoin
“palvelkaamme toinen toisiamme lahjojamme
käyttäen”. Koronan takia emme saaneet
kutsuttua uusia ihmisiä osallistumaan
toimintaan paikan päällä, mutta etäyhteyksin
saimme tavoitettua monia sellaisia, jotka eivät
muuten olisi käyneet kirkossa. Eli Jumala
johdatti ja vahvisti seurakuntaa koronasta
huolimatta. Kiitos Herralle!
(LP)
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Vuosikokouksessa
seurakunnalle
ilmoitettiin myös se, että heinäkuusta
eteenpäin seurakunnan ”vastaava
työntekijä”
on
pastori
Shigeru
Okazaki, joka toimii ensisijaisesti
Awajin
seurakunnan
pastorina
sekä Länsi-Japanin ev.lut. kirkon
kansliapäällikkönä. Käytännössä työ
tulee kuitenkin ensisijassa hoitumaan
Hirono-sensein
ja
Neavdalin
pariskunnan voimin.
Olemme
aloittaneet
kotimme
tyhjentämisen ja pakkaamisen. Asunto
on ollut lähetyksen käytössä vuodesta
2006, joten meidän tehtävämme on
nyt tyhjentää se seuraavia työntekijöitä
varten. Lähetyksen arkistoa olen
selvittänyt ja heittänyt mm. vanhoja
kirjanpidon tositteita silppurin kautta
roskiin.
Koronatilanne on hieman parantunut.
Nishinomiyassa oli pahimmillaan yli 50
päivittäistä tapausta. Nyt ollaan alle 10
hengen lukemissa. Katsotaan mikä
on tilanne maaliskuussa, kun hätätila
loppuu. Ehkä rajatkin avataan.
(LP)

Sähköpostit:
etunimi.palmu@sekl.fi
Internet-kotisivut:
http://www.palmu.st/

Sakain
kaupungista
löytyy paljon
200-600 luvulla
rakennettuja
avaimenreiän
muotoista
hautakumpua.
Satelliittikuvassa
näkyy muoto ...

Asako, Lauri, sekä lapset
Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

•
•
•

Meille on löytynyt koti Vantaalta
heinäkuusta lähtien. Iso helpotus!
Sujuva vuosikokous Nishinomiyassa
Varjelusta koronan keskellä

•
•

Lasten koulu on jatkunut lähiopetuksena
Rakkaat sukulaiset ja ystävät sekä
Suomessa että täällä Japanissa

•

Kotimaanjakson puolesta: esikoisen
yliopisto-opinnot, IB-lukio tyttärelle,
sopiva ylä-aste kuopukselle, töitä
vanhemmille... Olemme aloittaneet
selvityksiä näihin teemoihin liittyen ja
ensimmäinen iso rukousvastaus on
saatu iloiten: Jumala pitää huolta!

Rukoilkaamme yhdessä:
•
•
•

Tämäkin kirje
löytyy netistä!

Nuorimmainen täytti kolmetoista,
joten lapset ovat nyt kaikki teini-iässä.

Rakkain terveisin,

PALMU

Puhelinnumerot:
L +81-80-3859-3769
A +81-90-6413-7812

Näin siis jHs ja elämme... Otathan
yhteyttä niin sovitaan lisää!

Aurinkoisia päiviä kohti käydään!

Asako ja Lauri
Postiosoite:
11-17 Kubo-cho,
Nishinomiya-shi,
662-0927 JAPAN

Tiedoksi tiedossa olevia ohjelmia
loppukesälle/syksylle:
• Lento Suomeen 16.7.
• Jatkokoulutus ja Lähettipäivät
Ryttylässä 11.-15.8.
• 26.9. Kallaveden seurakunta
• 17.10. Ulvilan seurakunta
aamupäivällä ja Satakunnan
Kansanlähetyksen
kohtaamispaikkamessu
iltapäivällä
• ...

Että Japani avaisi rajansa, jotta uudet
lähetit pääsivät maahan.
Jumalan puhuttelussa olevien kontaktien
puolesta.
Uuden vastuupastori Shigeru Okazakin
puolesta, sekä tietysti Hirono-sensein ja
Naevdalin pariskunnan puolesta.

Työtämme Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Töölö, Tampereen Harju ja Tuomiokirkko, Kirkkonummi, Noormarkku, Ulvila,
Kuopion Alava, Kallavesi, Männistö, sekä Järvi-Kuopio kautta. Taloudellisen tuen lähetystyölle voit myös kanavoida Helsingin
Kansanlähetyksen: FI33 8000 1001 5582 47, Hämeen Kansanlähetyksen: FI71 5730 0820 0457 02, Pohjois-Savon
Kansanlähetyksen: FI09 1078 3000 2019 38, Satakunnan Kansanlähetyksen: FI10 5700 0220 0055 91, Uudenmaan
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