Lämpimät terveiset seurakunnasta!
Kiva saada olla yhteydessä sinuun, vaikka sitten vain näin Yhdyssiteen
muodossa. Toivottavasti voit hyvin ja olet pysynyt terveenä.
Kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja kuinka korona tulee
leviämään. Hallitus joutuu tekemään tiukkoja päätöksiä tilanteessa, jossa
edessä tuntuu olevan vain huonoja vaihtoehtoja, mistä valita ja kymmenittäin asiantuntijoita, joiden mielipiteet poikkeavat toisistaan. Onkin todella tärkeää, että me uskovat rukoilemme päättäjien puolesta (1.Tim.2:12). Heidän menestyksensä on meidän menestyksemme.
Olemme vanhinten kanssa tiiviisti seuranneet hallituksen antamia ohjeita
kokoontumisista. Olemme päätyneet siihen, että aloitamme kesäkuun
alusta sunnuntaisin klo 11 Kesäpäivän Sana – nimiset tilaisuudet. Tämä
aamupäivä hetki tulee pitämään sisällään tuttuun tapaan rukousta, musiikkia ja lyhyen Sana osuuden. Tarkoituksena on myös panostaa yhteyteen, koska eristettyinä kodeissamme se on varmasti yksi merkittävimmistä tarpeista tällä hetkellä Jumalan kohtaamisen jälkeen. Uskon, että
näistä yhteisistä tilaisuuksista tulee varmasti siunattuja.
Poikkeusolot eivät kuitenkaan ole ohi, joten tässä muutama ohje, miten
toimimme yhteisissä tilaisuuksissa. Riskiryhmäläisten kohdalla suosittelemme toimimaan hallituksen antamien ohjeiden mukaan. Emme kättele
(halaa yms.) seurakuntaan tullessa ja tarjolla on kaikille käsidesiä. Salista
on poistettu tuoleja, joten turvavälien pitäminen on helpompaa. Kahvituksia ei ole koko kesän aikana. Sairaana tulee jäädä kotiin. Jos kuitenkin
paikalla ollessa yskittää tai tulee aivastus niin sitten homma hoidetaan
vain hihaan tai nenäliinaan.
Siunattua ja levollista kesää!
Marjaana Rauma
P.s. Olisiko jotain, mitä sinä voisit tehdä kesällä? Esimerkiksi yhteinen
kävelylenkki toisen seurakuntalaisen kanssa, kahvitteluhetki jonkun
kanssa puiston penkillä tai taloyhtiön pihalla tai pienet grillijuhlat?

KESÄKUU
Su 7.6 klo 11 Kesäpäivän Sana & ehtoollinen – Juha Turunen ja
Marjaana Rauma
Su 14.6 klo 11 Kesäpäivän Sana – Kumpuset ja Marjaana Rauma
Su 21.6 ei tilaisuutta. Hyvää juhannusta!
Su 28.6 klo 11 Kesäpäivän Sana – Raumat
Heinäkuussa tilaisuudet jatkuvat mahdollisesti samaan tapaan. Niistä ilmoitetaan lähempänä, kun tiedetään lisää, miten tilanteet Suomessa kehittyvät.
Tässä muutamia muita tiedotusasioita:













Kesäkuun alusta tulee joka torstai noin klo 18 seurakunnan nettisivuille, Youtube-kanavalle ja Facebook-sivuille lyhyt raamattutunti.
Kesäkuussa seurakunnassa on avoimet ovet keskiviikkoisin klo
12-14, jolloin on mahdollista piipahtaa vaihtamassa kuulumisia tai
tarvittaessa esim. rukoilla yhdessä.
Mikäli tarvitset käytännön apua tai haluat keskustella tai rukoille
yhdessä niin ole yhteydessä soittamalla tai viesteillä. Lisäksi on
tärkeää, että jokainen meistä ottaa yhteyttä toisiin seurakuntalaisiin, jotta voimme tukea toisiamme.
Jos haluat, voimme seurakunnasta soittaa ja viettää ehtoollishetken yhdessä puhelimen välityksellä. Ehtoollista voi viettää myös
yksin tai perheen kesken.
Vuosikokouksen uutta aikaa ei edelleenkään tiedetä. Ilmoitus kokouksen uudesta päivämäärästä tulee viimeistään kahta viikkoa
ennen kokousta.
Alun perin elokuuhun kaavailtu 100-vuotisjuhlan järjestelyt on laitettu toistaiseksi tauolle.
Kiitos antamastasi rahalahjastasi. Seurakunnan talous on pysynyt
kunnossa tänä poikkeusaikana, mistä olemme kiitollisia Jumalalle
ja sinulle. Muistutuksena vielä, että toivoisimme, että voisit antaa
tavanomaisen lahjasi edelleenkin suoraan seurakunnan tilille. Tilinumero ja viite löytyvät takakannesta.

YHTEYSTIEDOT
Pastori
Marjaana Rauma, p. 045 124 9418, karhulan.hsrk@kymp.net
Kesäloma 29.6-26.7
Vanhimmisto
Petri Kumpunen, p. 041 455 2220, perhe.kumpunen@kymp.net
Juha Turunen, p. 050 545 8263, juha.turunen72@gmail.com
Evankelista
Maarit Miettinen, p. 050 093 9911
rukouspalvelu: mmietti@gmail.com
Kids`Action Night
Saara Kumpunen p. 045 678 8771
Pyhäkoulu
Tarja Turunen p. 050 340 2244
Seurakunnan tilinumero: FI13 5172 8120 0223 91
Viitenumerot:
 Seurakuntatyö: 1232
 Kirjamyynti: 1261
 Lähetysmyyjäiset: 1274
Kiinteistöprojektin tilinumero: FI23 5172 0220 1422 94
 Viitenumero: 1245
www.karhulanhelluntaisrk.fi
www.facebook.com/Karhulanhelluntaiseurakunta
www.kaarniementoimintakeskus.fi
Pidä ajan tasalla yhteystietosi jäsenrekisterissä!

