
Kastejuhlan riemua seurakunnassa
Vuosi 2018 oli seurakunnassamme surun täyttämä vuosi. Ensin
saimme kuulla Seppo Vänskän kuolemasta kesäkuussa. Vänskät
olivat töissä Nishinomiyan seurakunnassa kesään 2010, joten sen
työntekijän taivaskutsu oli ymmärrettävästi surullinen asia monelle
seurakuntamme jäsenelle. Tämän jälkeen yksi seurakuntalainen
kuoli tapaturmaisesti heinäkuussa ja toinen lyhyen mutta rajun
sairauden nujertamana marraskuussa. 

Vuoden lopulla saimme kuitenkin kutsua kaksi uutta jäsentä
seurakuntamme jäseneksi ja ennen kaikkea Jumalan lapsiksi sekä
Taivaan valtakunnan perillisiksi. Joulujuhlassa meitä oli koolla tasan
viisikymmentä, kun saimme olla todistamassa yhden veljen
kastetta. Toinen kastetuista kastettiin joulupäivänä erillisessä
tilaisuudessa.

Uutta vuotta olemme aloittamassa toiveikkain ajatuksin. Keväälle
on suunnitelmissa kahdet häät, yksi kastejuhla ja kahden henkilön
seurakuntaan liittyminen. Helmikuun vuosikokouksessa seurakunta
valitsee uuden seurakuntaneuvoston (toki vanhat jäsenet voivat
siinä jatkaa edelleen). Kokouksessa myös hyväksytään tämän
vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Vuoden ensimmäinen haaste on kirkkorakennuksen ulkoseinä- ja
kattomaalaus. Urakoitsijalta saatu tarjous on noin 15.000 euroa,
josta lähetyksen olisi tarkoitus maksaa puolet ja seurakunta toiset
puolet. Haluaisitko sinä olla tätä urakkaa tukemassa? (LP)
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Kiitämme uudesta armon
vuodesta 2019.

Kiitämme jouluna kastetuista
K-sanista ja H-sanista.
Rukoilemme heille siunausta
uskon tiellä.

Rukoilemme Länsi-Japanin
ev.lut. kirkon puolesta.

Rukoilemme seurakunnan
vuosikokouksen puolesta
3.2.2019.

Kiitämme kaikista ystävistä ja
lähettäjistä, jotka muistivat
meitä jouluna monella eri
tapaa.

Rukoilemme voimia ja
jaksamista työhön ja sen
suunnitteluun.

Rukous- ja
kiitosaiheita

Heisei 31

Etelä-Nishinomiyan kirkossa juhlittiin jouluna kahden henkilön kastetta. Vas. H-
san joka kastettiin 25.12. ja oikealla K-san, joka kastettiin 23.12. joulujumalan-
palveluksessa.

Tammikuussa alkoi Heisei-
kauden viimeinen vuosi täällä
Japanissa. Heisei-kausi alkoi
8.1.1989 keisari Hirohiton
kuoltua. Tällöin uudeksi
keisariksi nousi
tämän poika Akihito. Akihito on
edelleen voimissaan, mutta
hän luopuu kruunustaan 30.4.
ja  kruunuprinssi
Naruhito puolestaan
nimitetään keisariksi 1.5.2019. 

Uuden aikakauden nimi tullaan
paljastamaan 1.4.
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Kiitos tuestasi
lähetystyölle! 

 
        Tarvitsemme 
        rukoustukea. 
 
        Lähetystyössä 
        tarvitaan myös 
        taloudellista tukea.

Ensimmäinen umekukka!*
 
3.1. olimme retkellä lähialueen
vuorella yhdessä Nummeloiden
ja Asta Vuorisen kanssa. Ja
kuinka ollakaan, siellä oli
muutamassa ume-puussa jo
kukkia. Ume aloittaa kukinnan
talven kylmimpään aikaan.
Kevään hyvin varhainen, mutta
ensimmäinen merkki:  "Katso:
minä luon uutta.  Nyt se
puhkeaa esiin – ettekö
huomaa?" Jes. 43:19a
 
*ume on japaninaprikoosi, usein sitä
kutsutaan vaan luumuksi
 

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,
Kuopion Alava, Kallavesi,
Männistö, sekä Järvi-Kuopio.

Vuoden alun tehtäviin kuuluu meidänkin
seurakunnassamme tilastojen keruuta ja
raporttien kirjoittamista. 
 
Vuoden lopulla seurakunnassa oli edelleen 50
kastettua jäsentä. Vuonna 2018 kastettiin siis
kaksi aikuista ja haudattiin kaksi. Aktiivijäseniksi
luokiteltavia aikuisia seurakuntalaisia on 19
(2017:19, 2016:21, 2015:24). Vuoden aikana
jumalanpalveluksiin osallistui 166 eri ihmistä
(+3), keskimäärin 25 aikuista (+2) ja kuusi lasta
(-3). Ehtoollisella kävi keskimäärin 22 aikuista
(+3) ja kaksi lasta (-1). 
 
Seurakuntamme budjetti kuluvalle vuodelle
on noin 22.500 euroa. Ymmärrettävästi tällä ei
vielä kateta kahden lähetin palkkakustannuksia
eikä myöskään julkisivuremonttia. Remonttikulut
tullaan maksamaan seurakunnan säästöistä,
jotka sitten ovatkin aika lailla tyhjät
maalausurakan valmistuttua.
 
Muita vuodenalustehtäviä ovat olleet Laurilla
lähetyksen kirjanpito ja tilinpäätöksen
laatiminen. Tämän lisäksi Lauri ajoi noin kolmen
tunnin matkan päähän jättääkseen lähetyksen
veroilmoituksen Ananin verotoimistoon.
Jokaisen lähettiyksikön oma veroilmoitus jätettiin
kunkin kaupungintalon vero-osastolle, joten aika
monta paikkaa oli kierrettävänä. Vaikka
numeroiden kanssa toimiminen on varsin
mukavaa, niin verolaskelmat tuottavat aina
ylimääräistä vaivaa ja epävarmuutta. Katsotaan,
soittavatko Nishinomiyan, Ashiyan, Koben,
Sumoton tai Ananin verotoimistosta
veroasioiden hoitajalle kysyäkseen lisätietoja.
 
Suomalaisten yhteistä joulukirkkoa emme
ehtineet viettämään jouluna, mutta pidimme sen
sijaan loppiaiskirkon loppiaislauantaina.
Kylväjän lähetti Jüri Perendi saarnasi
tilaisuudessa. Suomalaisten lisäksi myös
muutama rohkea japanilainen uskaltautui
mukaan suomenkieliseen jumalanpalvelukseen.
 
(LP)

Lomamökkimme parvekkeelta avautuu maisema
Nojiri-järvelle. Talvimaisemaa emme tosin ole itse
päässeet omin silmin vielä näkemään. Naapurin
ottama talvikuva paljastaa, että mökin alapuolelta on
kaadettu kaksi puuta. Maisema on siis parantunut :-)

Iltakävelyllä merenrannassa. Haikara osui sopivasti
kuvaan.

Vuoden alun tehtäviä

Miksi remontoida äkkisiltään melko hyväkuntoista rakennusta? Jotta se ei joutuisi huonoon
kuntoon. Viime syyskuussa taifuunin yhteydessä kirkkorakennus kärsi vaurioita ja siinä yhteydessä
remonttimies totesi, että julkisivu olisi hyvä maalata tässä vaiheessa ennen kuin se tulee
huonompaan kuntoon. Tarjouskilpailun jälkeen päädyimme kuitenkin ottamaan maalausurakan
alkuperäisen kirkkosaliremontin tehneen miehen firmalta. Olihan se myös paljon halvempi kuin
ensimmäisen firman tarjous. Lähetyksen osuus remontista on noin 7.500 euroa ja se olisi tarkoitus
kattaa Suomesta saaduin lahjoitusvaroin.
 
                                                                                           Iloa ja siunausta alkavalle vuodelle! t. Lauri ja Asako
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