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Blogimme

Kotimaan jaksolla
Alla on linkki videoon, jossa on tapahtumia viimeisten kahden kuukauden
ajalta. Voit katsoa sen klikkaamalla kuvaa tai skannaamalla QR-koodin puhelimellasi (käännä sitten puhelin vaaka-asentoon, saat isomman kuvan):

Suomessa ollaan oltu jo pari kuukautta. Kotimaan jakso kestää tällä kertaa
kuusi kuukautta. Se johtuu lähinnä siitä, että pysyäksemme Suomen sosiaaliturvajärjestelmässä meidän täytyy viiden vuoden ulkomailla työskentelyn
jälkeen asua täällä ainakin kuusi kuukautta.
Perheen parissa

Rukousaiheeksi:
•

Joustavaa jatkoa Jarin tiimin
työlle
• Eevan, Jarin, Frankin, Alenkan ja Elianan Färsaarten
matka
• Kiitos Eevan Kroatian matkan
siunauksesta ja varjeluksesta
• Kiitos kaikesta hyvästä huolenpidosta
• Nuorempia ikäluokkia mukaan
medialähetystyöhön
_________________________

Bean ja Juhanan muutto

Olemme siinäkin mielessä kiitollisessa asemassa, että meistä on mukava olla
sekä Itävallassa että Suomessa. Ja maasta toiseen tuntuu hyvältä lähteä.
Niin nytkin. Saamme nähdä tyttäriämme ja vävyämme usein, kuten myös
muita sukulaisia ja ystäviä. Eevan äiti ja Jarin vanhemmat asuvat vielä omillaan ja ovat kivasti mukana maailman menossa. Lapsenlapsia ei vielä ole,
mutta Bean ja Juhanan Ipa-koira pitää heidät kiireisinä. Ipa on rescue-koira,
joka on pentuna pelastettu hylättynä Kreetan rannoilta. Se on kuitenkin
harvinaisen tasapainoinen tapaus. Nuorempi tyttäremme Tia opiskelee viestintää ja valmistelee graduaan, sekä työskentelee Kirkon viestinnässä. Bea
on sairaanhoitaja-diakonissa ja on töissä kehitysvammaisten nuorten aikuisten tuetun asumisen yksikössä. Juhana on muusikko ja tekee keikkatöitä.
Suomen kotimme on Helsingin Pitäjänmäellä, jossa saamme nauttia kivoista
ulkoilumaastoista. Vieressämme on golfkenttä, joten on hienoa, että joku
muu pitää huolta takapihan nurmikosta.

Seurakuntavierailu Pirkkalassa

Senegalin lähettien tapaaminen

Seurakuntavierailut
Kotimaan jakson aikana normaalien töidemme lisäksi vierailemme nimikkoseurakunnissamme, joita on kuusi. Lisäksi kaksi järjestöä ja useita yksityisiä henkilöitä tukee työtämme. Näin aluksi olemme käyneet Pirkkalassa, Tampereella ja Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa sekä Evankelisen lähetysyhdistyksen kesäjuhlilla Tampereella. Eeva oli myös mukana
Pirkkalassa hiippakunnallisessa Toivoa naisille -päivässä, jossa hän kertoi
matkastaan Itä-Euroopan maihin. Halutessasi voit katsoa esityksen Toivoa
naisille -työn nettisivuilta, linkki on sivun vasemmassa alareunassa.
Medialähetyspäivät

Uudelle työkaudelle siunaaminen

Toukokuun loppupuolella vietettiin Sansan Medialähetyspäiviä, joilla
saimme olla mukana. Perjantaina pidettiin Missiologinen Symposiumi,
jossa oli hyviä alustuksia ja keskusteluja. Itse juhlissa oli jotenkin dynaaminen meininki, nuorten tanssiryhmä M18 Kroatiasta oli mukana myös
päätösmessussa, jossa meidätkin siunattiin uudelle työkaudelle, joka alkaa lokakuussa. Paljon oli hienoa musiikkia, draamaa ja puheita. Tuntui,
että mukana oli erityinen siunaus.
Eeva Kroatiassa
Eeva käväisi kesäkuun alussa parin päivän työmatkalla Zagrebissa, jossa
hän tapasi esimiehensä Samon sekä Kroatian Toivoa naisille -koordinaattorin Lidijan ja työssä mukana olevan Hanan. Aiheena oli sekä koko
TWR:n että Toivoa naisille -työn kehittäminen Kroatiassa.
Muuta mainittavaa

Ajankohtainen video:

Käväisimme Jyväskylässä Kirkkopäivillä, joiden yhteydessä vietettiin Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhlia. Tuttu järjestö, olimmehan mekin sen
lähettäminä Senegalissa 80- ja 90-luvuilla kuusi vuotta.
Meillä oli entisten Senegalin lähettien tapaaminen, johon saapui viitisentoista entistä työtoveria. Lisäksi mukana oli Senegalin luterilaisen kirkon
presidentti Pierre Adama Faye sekä kirkon lähetystyöntekijänä Italiassa
toimiva pastori Moussa Marone.

Peggy Banks - sana
vuodelle 2019

”Sinun kädessäsi ovat elämäni päivät.” Psalmi 31:15

Eeva Kroatiassa

Nettisivut:

Siunatkoon Taivaan Isä kesänne,

toivoanaisille.fi
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