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Valmistautumista lähtöön
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):

Lähdemme takaisin Itävaltaan samalla viikolla, kun tämä kirjeemme ilmestyy. Kuusi kuukautta Suomessa on mennyt todella nopeasti. Aika on tuntunut suorastaan lentävän.
Blogimme

Rukousaiheeksi:
•
•

Jarin tiimin uudet kuviot
Toivoa naisille -suunnittelukokous Bratislavassa
• Eevan työn jatkajan löytyminen hyvissä ajoin
• Sansan lähettienkokous
• Muutto Wienissä
• Kiitos onnistuneista seurakuntavierailuista kotimaassa
• Kiitos kaikesta hyvästä huolenpidosta
• Myös nuorempia ikäluokkia
mukaan medialähetystyöhön
_________________________

Sansan työntekijäpäivät

Seurakuntavierailuja
Syys- ja lokakuu ovat olleet kiireistä aikaa seurakuntavierailujen merkeissä.
Hengellisillä syventymispäivillä Kauniaisissa kerroimme lyhyesti työstämme.
Sysmässä vietettiin Toivoa naisille -työn 10-vuotisjuhlaa. Se oli hieno tilaisuus, jossa näkyi yhteistyön jälki.
Espoon seurakunnissa vierailimme monessa paikassa. Leppävaaran seurakunnassa olimme lähetyspiirissä sekä messussa Karakappelissa.
Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa tapahtumia oli Viherlaakson Vaeltajan
majatalossa, Suvelan kappelilla sekä Auroran Toivoa naisille -piirissä, jossa
Eevakin oli mukana ennen Itävaltaan lähtöämme. Samaisen seurakunnan Kalajärven kappelilla olimme mukana Nojatuolimessussa, jossa meitä haastateltiin saarnassa olohuonemaisesti nojatuoleissa istuen. Siinä oli hauska tunnelma. Laaksolahden kappelilla kerroimme työstämme perhekerhon vanhemmille. Se oli hieman erilainen ympäristö, mutta mukava sellainen.
Espoonlahden seurakunnassa olimme messussa sekä sen jälkeen lähetystilaisuudessa.
Kyyjärvellä Keski-Suomessa olimme lähetyspäivässä, jonka järjestämisessä
oli mukana entinen Senegalin työtoverimme Mirja. Saimme yöpyä hänen luonaan Suolahdessa ja muistella kaihoisasti menneitä Afrikan vuosia.

Toivoa naisille -työn 10-vuotisjuhla Sysmässä
S

Kyyjärvellä

Järvenpäässä olimme tapahtumassa, jossa oli osanottajia kolmesta eri lähetyspiiristä, Järvenpään medialähetyspiiristä sekä saman paikkakunnan
Hanna-piiristä ja vierailevana ryhmänä oli Nurmijärven lähetyspiiri. Mukavan aktiivista toimintaa siellä.
Nokian seurakunnan leirikeskuksessa Urhatussa pidettiin Toivoa naisille leiri lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. Leirin järjestelyistä vastasivat Ylöjärven ja Nokian seurakunnat. Upea tapahtuma, jossa todella
aisti, että ollaan yhteisellä ja tärkeällä asialla.
Viimeinen seurakuntavierailumme oli Mikkelissä tuomiokirkkoseurakunnassa. Ystävämme Onni ja Päivi olivat järjestämässä tilaisuutta. Heihin
olemme tutustuneet Itävallassa. Oli siis mukava tavata tuttuja ja uusia
tuttavuuksia. Hieno tilaisuus oli.
Muita juttuja

TWR:n partnerikonferenssi

Elokuun lopulla Sansan kotimaan työntekijöillä oli kaksipäiväinen työntekijäkokous ja mekin osallistuimme siihen. Yhdessä hiljennyttiin Raamatun
äärelle, mietittiin Sansan strategiaa ja saatiin koulutusta sosiaalisen median käytöstä. Syyskuussa Eeva oli Bratislavassa TWR:n jokavuotisessa
partnerikokouksessa. Se oli loistava tilaisuus suunnitella yhdessä TWR:n
eri maiden johtajien ja Toivoa naisille -työn kansainvälisen johtajan
Peggy Banksin kanssa ensi vuoden tapahtumia.
Jari on nyt lokakuussa vaihtamassa TWR:stä OM:ään, mutta lähettävänä
organisaationa säilyy edelleen Sansa. OM:llä on toimisto Wienissä, joten
siirtyminen on siinä mielessä helppo. Kävimme molemmat esittäytymässä
Suomen OM:ssä Tampereella. He esittelivät työtään ja me kerroimme
omastamme. Kävimme hyviä keskusteluja.
Tyttärellämme Bealla ja miehellään Juhanalla tehtiin heidän uudessa kodissaan hieman keittiöremonttia, jossa Jari oli auttelemassa. Tuli kyllä
tyylikäs kokonaisuus.

Bean ja Juhanan
keittiöremontti

”Ja kunnes kohdataan, elämäsi jääköön käsiin Jumalan.”
Virsi 979

Ajankohtainen video:
Kätketyt aarteet- lyhyt
esittelyvideo

Siunausta elämääsi,

Eeva & Jari

Nettisivut:
toivoanaisille.fi
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