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Oikaisuja
Oikoluvusta huolimatta
kirjeeseemme lipsahtaa välillä
virheitä. Kiitos kun saamme
teiltä vastaanottajilta
palautetta, niin osaamme
korjata virheet seuraavaan
kirjeeseen. Viime kirjeessä oli
Japanin juhlakeräyksen
tilinumerossa virhe, sillä siitä
puuttui pari viimeistä numeroa.
Samoin osoitteestamme oli
tipahtanut kaupunki kokonaan
pois. Kertokaa toki jatkossakin,
kun huomaatte vastaavia
mokia kirjeissämme.
Kuva: Philippe Gueissaz

Huh mikä myräkkä
Joko olemme olleet Japanissa kokonaisen kuukauden?
Toimintasyksy lähti vauhtiin varsinaisella rytinällä. Raamattupiirit,
enkkupiiri, suomipiirit, leivontapiiri, kirkko- ja syöpäkahvila,
seurakuntaneuvoston kokoukset, kasteopetus... Tuntuu kuin
emme olisi olleet välillä poissa ollenkaan.
Kyllä, kasteopetus. Jouluksi on suunnitteilla kastejuhla ja
valmennukseksi sitä varten nyt sitten käymme ahkerasti erään
miehen kanssa katekismusta läpi. On myös eräs toinen henkilö
joka pohtii sitä, että voitaisiinko hänetkin kastaa? Tässä teille
erityinen rukousaihe.
Länsi-Japanin ev.lut. kirkon kanssa pidimme neuvottelua, jossa
pohdimme tulevaisuutta ja lähettien lukumäärää. Monenlaista
haastetta on, sillä kirkko tarvitsee uusia työntekijöitä ja lähettejä!
Nuoriso- ja lapsityöhön haluttaisiin panostaa, mutta mistä
vastuutyöntekijät? Seurakunnat tarvitsevat pappeja, mutta mistä
uudet papit eläkkeelle jäävien tilalle? Tässä myös erityinen
rukousaihe sinne Suomeen.
Täällä Nishinomiyan seurakunnassakin kohdistamme katseen
tulevaisuuteen. Meidän juuri alkaneen työkauden päätteeksi
pitäisi jostain saada uusi työntekijä seurakuntaan. Onneksi nämä
meille niin isot haasteet ovat Jumalalle helppoja toteuttaa. (LP)

Rukous- ja
kiitosaiheita
Kiitos varjeluksesta myrskyn
keskellä. Rukoilemme
kärsivällisyyttä
korvauspäätösten
odottamiseen.
Rukoilemme uusia lähettejä
Japaniin. Tällä hetkellä meitä
on täällä viisi aikuista
Kansanlähetyksen kautta.
Rukoilemme
johdatusta syksyn
tilaisuuksiin.
Rukoilemme kasteoppilaiden
puolesta.
Kiitos mukavista
kesämuistoista ja
kohtaamisista!
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Siis mikä myräkkä?
Maanantai-iltana 3.9. tuli koululta viesti, että
lasten koulu on myrskyn takia suljettu seuraavana
päivänä. Taifuuni #21, eli toiselta nimeltään Jebi,
oli vahvin myrsky Japanissa lähes 30
vuoteen. Nishinomiya joutui taifuunin
runnomaksi muutaman tunnin ajaksi keskellä
päivää.
Kirkkorakennuksemme katto ei kestänyt
myrskytuulessa, vaan siitä lensi kattopaloja kirkon
ja postin välissä olevalle parkkipaikalle, osuen
kahteen siellä olevaan autoon.
Kun sitten ihmettelimme naapurin
postitoimiston johtajan kanssa parkkipaikalla
olevia keraamisia kattolevyn palasia, kysyin
häneltä, osaisiko hän suositella ketään
remonttimiestä. Postipomo soitti siltä paikalta
tutulle kaverille, joka tuli noin vartin kuluttua
puhelusta paikan päälle todetakseen, että kyllä
Katolle pääsee vain nosturilla
nuo palat ovat kirkomme katosta. Pääsimme siis
vähän niin kuin takaovesta korjaustarpeemme
kanssa remonttifirmaan.
Nyt odotamme vakuutusyhtiön päätöstä
korvauksista, niin pääsemme remonttifirman
kanssa sopimaan kattokorjauksen laajuudesta.
Kirkkorakennuksemme on 3 kerrosta plus vintti,
joten ihan tavallisella tikkailla ei katolle pääse.
Tarvittiin nostolava, että saimme väliaikaiseksi
ratkaisuksi pressun ja hiekkasäkit katolle. Eipähän
enää valu vesi ullakolle. Mutta mukavampaa toki
olisi, että saisimme katon kuntoon.
Autolla pystymme toki ajamaan, joten mitään
akuuttia ongelmaa ei ole, mutta iskujäljet pitäisi
saada maalattua, ettei katto- ja konepelti pääse
pahemmin ruostumaan. Odottelemme nyt myös
sitä mitä vakuutusyhtiö päättää autovahingoista.
Autoliike kun haluaisi myös vaihdattaa tuulilasin
iskemien takia. Sähköt olivat poissa n. 13 tuntia ja
ilmeisesti jääkaappimme ei siitä tykännyt, vaan
Nyt katolla on pressu
meni rikki. Tänään saatiin uusi jääkaappi-pakastin.
Aikamoisen myrskyn kanssa aloittelemme siis
syksyn toimintaa seurakunnassa. 30.9.
sunnuntaina on tarkoitus pitää
konserttijumalanpalvelus. Ohjelmassa on
klassista laulua pianon kera, joten rukoillaan, että
myrskyt olisivat nyt ohi tältä kertaa.
Vakuutus ei ehkä maksa ihan kaikkea, eli
jos haluat tukea lähetystä ylimääräisten
korvauskustannusten kanssa, niin kaikki
taloudellinen tuki on tervetullutta. (LP)
Siunausta syksyysi!
t. Asako ja Lauri (sekä lapset)

Osallistu juhlakeräykseen!
Kansanlähetyksen Japanin työ
viettää loppuvuonna 2018
viisikymppisiä. Tue työtämme,
jotta se saa jatkua myös
seuraavat 50-vuotta!
Tili: 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.

Lähistön venesatamassa tuli isommat vahingot

Lähettäjä:
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