
Monipuolinen lokakuu
Lokakuussa Lauri vierailee
saarnaamassa Seishinin ja
Awajin seurakunnissa.
Onneksi pastori Hirono on
mukana tiimissä, niin hän
hoitaa näiden pyhien saarnat
Nishinomiyassa.
   Lokakuun 16. päivä Uusi-
Seelantilainen artisti David
Lyle Morris pitää konsertin
kirkossamme. 
   Lokakuun 20. päivä Vuokko
Vänskä ja Elina Huovinen
vierailevat
jumalanpalveluksessa ja
pidämme iltapäivällä Seppo
Vänskän kirjan
japaninkielisen version
julkistamisjuhlan. Eräs
japanilainen
suomioppilas käänsi "Japani
yllättää yhä uudelleen"
omalle äidinkielelleen ja sen
avulla moni japanilainenkin
pääsee tutustumaan
suomalaisen lähetystyön
arkeen ja juhlaan!

Lähetystyön arjesta kun
puhutaan: kirkon edessä
oleva ginkgo-puu
(neidonhiuspuu) tiputtaa
siemenensä kadulle. Syksyn
tuulisina päivinä Lauri saa
lakaista katua kolmekin
kertaa, sillä pyöräilijöiden ja
jalankulkijoiden yliastumat
siemenet tahmaavat tien ja
haisevat pahalle. Katuharjan
kanssa lähetystyötä siis.

   Monien tapahtumien
keskellä tarkoituksenamme
on lokakuun viimeisellä
viikolla (lasten
syyslomaviikko) käydä
Naganon läänissä sijaitsevalla
mökillämme laittamassa se
talviteloille. Pihapiiristä
kaadettiin juuri kolme isoa
puuta (seetri, tammi ja
vaahtera) joten puutalkoitakin
on tiedossa lasten suureksi
"iloksi".
(LP)

Juoksulenkin varrella tekosaaria yhdistävältä sillalta avautuu varsin 
mahtavan maisemat. Tässä on Koben ja Ashiyan kaupunkimaisemaa.

Poika pääsi naimisiin!

Lauri palveli Seishinin
seurakunnassa vajaan vuoden
kesästä 2015 kevääseen 2016 asti.
Raamattupiirissä eräs rouva halusi,
että rukoilisimme että hänen
aikuinen poikansa pääsisi naimisiin.

Lauri vieraili kyseisessä
seurakunnassa lokakuussa 2019 ja
sai kuulla, miten kiitollinen rouva Y
on Palmu-senseistä. "No miten
niin?" "Kun Palmu-sensein ansiosta
poika pääsi naimisiin!"

Kävi ilmi, että Lauri oli pyytänyt
aikoinaan englanninpiirin
opiskelijoita tuomaan oppitunnille
perhekuvan. Tämän perhekuvan
avulla kukin opiskelija esitteli
perheenjäseniään englanniksi.
Rouva Y esitteli perhettään ja
kertoi, että poika ei ole vielä
naimisissa ja toivoi hänelle löytyvän
sopiva puoliso. Vieressä istunut
rouva X katsoi kuvaa ja totesi, että
hänen tuttavansa tytär saattaisi
hyvinkin olla sopiva ehdokas.

Ja niin nämä kaksi päätyivät
naimisiin. (Laurin mielestä rouva X:
n ansiosta.)
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Koben luterilainen teologinen
pappisseminaari järjestää Japanissa
varainkeruujuoksun kerätäkseen tukea
Länsi-Japanin evankelisluterilaisen
kirkon työntekijäkoulutukseen. Sekä
Kansanlähetyksen suomalaiset
lähetystyöntekijät että japanilaiset
osallistujat kiertävät ratakierrosta
tunnin ajan, ja kunkin juoksijan tai
kävelijän taakse sitoutuneet sponsorit
tukevat juoksijaa joko kertasummalla tai
edettyjen ratakierrosten lukumäärän
mukaan. Varainkeruujuoksu järjestetään
tänä vuonna neljättä kertaa.
 
 

Seminaarin rehtorin Makito
Masaki vieraili Nishinomiyan
seurakunnassa syyskuun
lopulla. Masaki-sensein
kanssa kerroimme
tapahtumasta
seurakuntalaisille ja näyttää
siltä, että tänäkin vuonna
noin 10% kaikista
seurakunnan jäsenistä lähtee
mukaan sponsoroimaan
pastorinsa juoksua.
 
Tämäntyyppiset
juoksutapahtumat ovat aika
vieraita monille japanilaisille,
mutta kuluneen neljän
vuoden aikana tietoisuus
uudesta varainkeruusta on
selvästi kasvanut.
 
Lokakuun ensimmäinen
sunnuntai Lauri oli Seishinin
seurakunnassa
saarnamatkalla ja houkutteli
kaksi henkilöä
sieltä osallistumaan
tapahtumaan juoksijan
roolissa.
 
 

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
- Satakunnan KL
   FI10 5700 0220 0055 91
- Uudenmaan KL
   FI48 8000 1501 4822 03
- Suomen Kansanlähetys
   FI83 2070 1800 0283 25
 
Lähettävät seurakunnat:
Töölö, Tampereen Harju ja
Tuomiokirkko, Kirkkonummi,
Noormarkku, Ulvila, Kuopion
Alava, Kallavesi,Männistö,
sekä Järvi-Kuopio.

Kiitos- ja rukousaiheita
16.10. David Lyle Morris pitää
gospel-konsertin kirkossamme.
Rukoillaan, että ensikertalaisia
voisi tulla mukaan.
 
20.10. Seppo Vänskän "Japani
yllättää" -kirjan japaninkielisen
painoksen julkistamisjuhla.
Vuokko Vänskä ja Elina
Huovinen ovat mukana!
 
HAT-Koben työntekijät: Eriko
Kitasako, Jukka ja Helena
Kallioinen sekä Asta Vuorinen.
 
Koben luterilainen teologinen
seminaari ja sen
varainkeruujuoksu
marraskuussa.
 
Kiitos hyvin sujuvasta lasten
koulusta.
 
Lokakuussa taifuuni aiheutti
suurta tulvatuhoa Itä-Japanissa.
Rukoillaan kärsivien puolesta!

Lähettäjä: Asako ja Lauri Palmu, 
11-17 Kubo-cho, Nishinomiya-shi, 662-0927 JAPAN
 
Lähetä meille sähköpostia osoitteilla: etunimi.sukunimi@sekl.fi
Lue tämä kirje ja edellisiä netissä: http://www.palmu.st/

Vuoden 2019
varainkeruujuoksu teologisen
seminaarin työn tukemiseksi
toteutetaan Kobessa
lauantaina 30.11. alkaen
Japanin aikaa klo
14:00 (Suomen aikaa klo 7)
 
Ratakierroksen pituus on
Kobessa noin 440 metriä. 
 
Lauri harjoittelee kovasti
päihittääkseen viime vuonna
hänelle lasketun 24
kierroksen suorituksen.
Haluatko sinä olla mukana
juoksuttamassa Lauria? Voit
ilmoittautua hänen tukijaksi
valitsemallasi
kierrossummalla tai
valitsemallasi
kertasummalla sähköpostitse. 
 
Maksuohjeet saat
sähköpostiisi juoksun jälkeen.
(Voit maksaa tukesi myös
Suomen Kansan-lähetyksen
tilille FI83 2070 1800 0283
25 viitteellä 73150)

Kiitos kun olet mahdollistamassa Japanissa tehtävää lähetystyötä! 
Ole siunattu!  (kirjeen kirjoitti vuorollaan Lauri)
 

KLTS Walk & Run 2019
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