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Pääsiäisjumalanpalveluksessa kastettiin yksi- ja neljävuotiaat tytöt. Samalla heidän isänsä ja viisi muuta siirtyivät seurakuntamme
jäseniksi. Yleensä kastejuhlia pyritään viettämään pääsiäis- ja joulujumalanpalvelusten yhteydessä. Rukoilkaa siis kastetta tämän
vuoden joulukuulle. Potentiaalisia kastettavia on nimittäin yksi äiti kahden poikansa kanssa, sekä parin kuukauden ikäinen vauva.

Jo joutui armas aika...
... ja Suvi suloinen!
Perheessämme on kaksi henkilöä, joiden nimiä ei löydy suomalaisesta
nimipäiväkalenterista. Kesäkuun alkaessa yritän kuitenkin - ainakin
välillä - muistaa onnitella vaimoani etunimipäivän johdosta.
Pahoittelut, että olette joutuneet odottamaan kirjettämme. Olimme
toivoneet, että kirjepilotti, jossa olemme mukana olisi ollut siinä
vaiheessa, että kesäkuun kirje olisi tullut sitä kautta, mutta eilen illalla tuli
viesti, että kirjepilotin seuraava vaihe siirtynee syksyyn. Eli tässä vielä
perinteiseen tapaan kirjoitettu kirje teille ystävämme, lähettäjämme ja
sukulaisemme.
Paljon on tapahtunut sitten viime kirjeen. Laurin vanhemmat olivat
vieraanamme Japanissa, paitsi lasten kevätloman, niin myös pääsiäisen
aikana. He pääsivät mukana pääsiäisjuhlassa, jossa seurakuntamme
jäsenmäärä kasvoi kokonaisella kahdeksalla henkilöllä. Suuri ilonaihe oli
se, että lähistöllä asuva kristitty perheenisä sai vaimoltaan luvan, joten
sain kastaa heidän kaksi tytärtä Jumalan perheväkeen ja Taivaan
valtakunnan perilliseksi. Miehen lisäksi pastori Hirono vaimoineen sekä
Awajin seurakunnassa kastettu perhe (isä, äiti, poika) liittyivät virallisesti
seurakuntamme jäseniksi. Rukoilettehan, että myös eräs perheenäiti
kahden poikansa kanssa voitaisiin kastaa?
Jumalanpalveluksiin osallistuu enimmillään yli 10 lasta, joten meillä on
varsinaista vilskettä (ja välillä meteliä) sunnuntaisin kirkossamme. Lapset
ovat seurakunnan tulevaisuus, joten meillä on nyt tärkeä tehtävä olla
mukana kristillisessä kasvatustyössä. (LP)

Rukousaiheita
+ MGtH -bändin kiertue
Japanissa
+ Kotimaahan palaava Ulla
Pendolin ja Japanin tuloon
valmistautuva Asta Vuorinen
+ Viisautta erilaisten
tapahtumien suunnitteluun ja
järjestämiseen seurakunnassa

Kiitosaiheita
+ Flunssat ovat parantuneet,
kesä on lämmin ja ulkona on
kiva käydä lenkillä
+ Uudet jäsenet seurakunnassa
+ Avustava pastori Hirono
perheineen

Yhteystiedot
Postiosoite:
11-17 Kubo-cho,
Nishinomiya-shi,
662-0927 JAPAN
Puhelinnumerot:
Lauri: +81-80-3859-3769
Asako: +81-90-6413-7812
Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@sekl.fi

Asako ja Lauri Palmun kirje
Kesäkuu 2017 - Kirje 70 (sivu 2)

Miten saada väkeä kirkkoon?
Miten järjestää pyhäkoulu lapsille? Lauantaina, vai ennen
jumalanpalvelusta sunnuntaina, vai samaan aikaan jumalanpalveluksen
kanssa? Miten mahdollistaa se, että sekä vanhemmat, että lapset
pääsisivät sunnuntaina kirkkoon? Me olemme ratkaisseet tämän niin, että
jumalanpalvelus on kaikille yhtä aikaa ja ennen tekstinlukua lapset
siirtyvät yläkertaan pyhäkouluun palatakseen jumalanpalveluksen
lopuksi alas muiden luo. Tämä tosin sitoo henkilökuntaa, sillä
pyhäkoulunpitäjä ei voi samaan aikaan saarnata tai säestää virsiä.
Entäpä sitten muuten? Miten saada uusia ihmisiä kirkkoon? Huhtikuussa
aloitimme erään aktiiviseurakuntalaisen ehdotuksesta syöpäpotilaille ja
heidän perheenjäsenilleen tarkoitetun keskustelu/vertaistukiryhmän.
Kahdessa kokoontumisessa ei vielä ole ollut seurakuntamme ulkopuolisia
jäseniä, mutta uskomme, että tämän tyyppiselle toiminnalle on kysyntää
Japanissakin. Katsotaan mitä tapahtuu kesä- ja heinäkuun tapahtumissa!
Gospel-konsertit ovat olleet perinteisesti hyvä tapa saada kirkkosali
täyteen. Tätä toivomme tänäkin vuonna, kun MGtH -gospelbändi tulee
kuudennelle Japanin kiertueelleen. Nishinomiyan seurakunnassa pidetään
konsertti 11.6. sunnuntai-illansuussa. Olemme painaneet esitteitä
jaettavaksi naapurustoon, tehneet Facebook-tapahtuman ja mainostaneet
konserttia monin eri keinoin. Muistattehan tapahtumaa rukouksin.
Mitä muuta voisimme tehdä? Miten pitää kiinni ja palvella nykyisiä
seurakuntamme jäseniä, miten tavoittaa seurakunnasta etääntyneitä,
miten saada uusia lapsia ja vanhempia seurakunnan toimintaan mukaan?
Tässäpäs meille haasteita, kun jatkamme työtä seurakunnassa. Iloitsemme
siitä, että meillä on 73-vuotias kokenut ”apupappi” tukenamme. Välillä
miettii, että kukahan tässä auttaa ja ketäkin :-) Loppuvuoden haasteena on
aloittaa vastuun siirtäminen seurakunnan vapaaehtoisille, niin että
saisimme sitä kautta uusia vastuunkantajia esim. pyhäkouluun. (LP)
Siunauksin,
Asako ja Lauri Palmu sekä lapset
Perheen kuulumisista sen verran, että kesäkuun puolessavälissä lapsilla
alkaa loma koulusta. Kuukauden ajan pitäisi keksiä heille jonkinlaista
ohjelmaa, sillä vasta heinäkuun puolestavälistä olemme sitten taas
tutussa kesälomapaikassamme Nojiri-järven rannalla. Lapset ovat
pärjänneet hyvin koulussa. Erityisesti olemme iloinneet siitä, että
isommat lapset voivat osallistua Young Life -nimisen kristillisen
opiskelijajärjestön nuorteniltoihin.

Tue työtämme

Tarvitsemme esirukousta!
”Rukoilkaa
myös
minun
puolestani,
että
minulle
annettaisiin
oikeat
sanat
suuhun, kun ryhdyn puhumaan,
ja että voisin rohkeasti julistaa
evankeliumin salaisuutta.” (Ef.
6:19) Rukous vaikuttaa myös
tänään lähetystyön arjessa.
Käytännön asioiden tuominen
Jumalalle
on
selkeä
osa
lähetystyötä. Ilman esirukouksia
emme jaksaisi tehdä työtä.
Tarvitsemme taloudellista tukea!
Rukoustuen ja yhteydenpidon
lisäksi tarvitsemme työllemme
myös
taloudellista
tukea.
Lähettäjänä saat toimia Jumalan
lahjavaroilla, sillä Herralla ”on
teille annettavana runsaasti
kaikkia lahjoja, niin että teillä on
aina kaikki, mitä tarvitsette ja
voitte tehdä runsaasti kaikkea
hyvää.” (2. Kor. 9:8)
Työtämme Japanissa voit tukea
nimikkoseurakuntiemme Alavan,
Järvi-Kuopion,
Kallaveden,
Kirkkonummen,
Loviisan,
Meilahden,
Männistön
ja
Tampereen
Tuomiokirkkoseurakunnan kautta.
Taloudellisen tuen lähetystyölle
voit myös kanavoida Helsingin
Kansanlähetyksen: FI33 8000
1001 5582 47 (keräyslupa POL2015-13811), Hämeen Kansanlähetyksen: FI71 5730 0820
0457
02
(keräyslupa:
2020/2013/4884),
PohjoisSavon Kansanlähetyksen: FI09
1078 3000 2019 38 (keräyslupa
5740/0009/2015) tai Uudenmaan Kansanlähetyksen kautta:
FI48 8000 1501 4822 03
(keräyslupa
RA/2017/33).
Viitenumero: 22703 tai sitten
viestiksi
”Palmut
sekä
kotiseurakuntasi nimi” (kirkon
lähetyskannatustilastoa varten).
Lähettisihteerimme Helsingissä:
Terhi ja Henri Halminen (040764 7060) ja Pohjois-Savossa:
Jouni ja Vappu Palmu (050405 9762) ja Uudellamaalla
Pauli Vehko (040-577 8383)

