EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus
JAANUAR 2016
Et oleks aega süveneda sellesse, mis edasi viib.
Uus aasta toob kaasa uut lootust, nii nagu iga uus algus. 2015. aastale tagasi vaadates on nii meie
koguduses kui ka kogu EELKs palju sellist, mille eest on põhjust tänulik olla. Kui viimased
kümmekond aastat on üsna hoogsalt kuulutatud, et eestlased on üks usuleigem rahvas Euroopas, siis
möödunud aastal ilmunud küsitluse „Usust, elust ja usuelust 2015“1 tulemused kõnelevad, et 46%
eestlasi on ristitud, 36% küsitlusele vastanuid kuulub luteri kirikusse ja umbes pool (54%) elanikest
arvab, et kirik võiks olla kaasatud riiklikult tähtsate pühade või sündmuste tähistamisel.
Nüüdisaja religioossusele on omane mitmesuguste õpetuste, praktikate ja kommete segunemine:
pühapäeval käime jumalateenistusel, esmaspäeval-teisipäeval joogatunnis, kolmapäeval taizé
palvusel, neljapäeval saame osa vabastavast hingamisest, reedel osaleme ikoonikirjutamise kursusel
ning laupäeva õhtu sisustame idamaise pillimängu ja tantsuga. Võtame vastu erinevate
kultuuriruumide ja religioonide mõjusid märkamata, kui kirjuks muudab see meie religioosse
maailmapildi. Mitmekülgsus ei ole halb, aga kui see hakkab hägustama olulisimat, on põhjust järele
mõelda.
Religiooni roll ühiskonnas on ajaloos olnud vahelduv, kuid kahtlemata on see olnud midagi, millega
on tulnud igal ühiskonnal ja valitseval korral arvestada. Usk mõjutab inimesi fundamentaalselt ja
avaldab sügavat mõju kultuuride arengule. Euroopalik väärtusmaailm põhineb ristiusul. Ristiusu
väärtused on ühiskonda settinud mitmel moel ja leidnud koha muu hulgas demokraatlike riikide
seadusandluses. See põhineb ristiusu peamiste põhimõtete –ligimesearmastus, võrdsus ja õiglus –
toonitamisel.
Tänapäeval ei pretendeeri kristlus enamikus Euroopa riikides väga aktiivselt looma uusi norme, kuid
ristiusu ülesanne on olnud ja on luua motivatsioon inimeste oskuste ning võimete ühiskondlikuks
kasutamiseks, mis võib tunduda postmodernistlikus isiku- ja enesekeskses olustikus isegi mõneti
marginaalne.
Eestlased on alates 16. sajandist olnud luterlased, nagu ka meie põhjamaade naabrid. Ehkki Eestis
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tegutsevad praegu kõik kristlikud kirikud heas koostöös ja läbisaamises, on levinud siiski arusaam,
mille kohaselt üldjuhul on Eestis kiriku sünonüüm luterlik kirik.
Kui tihti mõtleme aga kristlastena sellele, milline on minu kiriku õpetus või mis eristab teda teistest
kristlikest konfessioonidest? Ilmselt mitte kuigi sageli. Religioosne selgus ja teadlikkus on aga
iseäranis tähtis just religioosselt sekulariseerunud aegadel.
2017. aastal tähistatakse üle maailma, sh ka Eestis, reformatsiooni 500. aastapäeva. Hiljuti valiti
Tallinn Euroopa Evangeelsete Kirikute Osaduse 46. reformatsiooni pealinnaks2, mis tähendab ka
suuremat rahvusvahelist tähelepanu meie luterlikule kirikule. Reformatsioon on Eestit, siinset rahvast
ja kultuuri mõjutanud rohkem kui oskame arvata. Selle mõju ei ilmne mitte üksnes meie kiriku
õpetuses, hariduses ja kultuuris, vaid kajastuvad ka meie mõtlemises ja töömoraalis. Seepärast on
tähtis, et oleksime teadlikud oma usulistest juurtest ja kiriku õpetusest. Seda eesmärki aitavad
saavutada ka meie jumalateenistused ja muu kiriku avalik tegevus.
Reformaator Martin Lutheri üks keskseid ideid oli, et on vaja üldist emakeelset rahvaharidust. See
revolutsiooniline mõte tulenes tema arusaamast, et igaüks peab olema võimeline lugema piiblit, sest
sellest sõltub inimese õndsus. Jumal on ennast inimesele ilmutanud sõnalise kõne kaudu ja kõik,
mida Jumal on tahtnud endast inimesele avaldada, on piiblisse kätketud. Piibel on piisav ja täielik
ilmutus. Jumal on inimesi kõnetanud, et inimene saaks päästetud. See teostub usus ja üksnes usu
kaudu võib saada pattude andeksandmist. Seega sõltub hinge saatus meie usust ja piibli mõistmisest.
Innustan teid, head lugejad, piiblit iga päev lugema ja selles sisalduvaid tarkusi avastama. Oma
jõuluõhtu jutluses ütles piiskop Tiit Salumäe, et ka kirik on omamoodi kool ehk siis koht, kus tundma
õppida Jumala sõna ja kristlikke väärtusi. Ta lisas: „Mõistetav on, et paljuski jääb evangeelium
hoomamatuks, kui me mõtleme sellele vaid korra aastas.“ Nii on see kogu piibli ja kristliku
õpetusega.
Soovin, et Sul oleks alanud aastal aega süveneda sellesse, mis Sind edasi viib!
Kristel Engman
EELK vikaarõpetaja

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA JAANUARIS.
R, 1. jaanuar kl 12.00 jumalateenistus armulauaga. Jeesuse nimepäev. Teenib piiskop Tiit
Salumäe (toomkirikus).
P, 3. jaanuar kell 11.00 jumalateenistus armulauaga. Teema: Issand templis. Teenivad piiskop Tiit
Salumäe ja abistab Teno Ilves (toomkirikus).
R, 8. jaanuar kl 9.00 hommikupalvus (Jaani kirikus). Kl 13.30 teetund (Jaanisaalis).
P, 10. jaanuar kl 11.00 Kristuse ristimispüha jumalateenistus armulauaga. Teema: Ristimise and.
Teenib õpetaja Kristel Engman ja abistab Kalle Jätsa (Jaani kirikus).
T, 12. jaanuar kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanisaalis).
R, 15. jaanuar kl 9.00 hommikupalvus (Jaani kirikus). Kl 13.30 teetund (Jaanisaalis). Kl 17.30
segakoori proov (Jaanisaalis).
P, 17. jaanuar kl 11.00 2. ilmumispühajärgse pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Teema:
Jeesus ilmutab oma jumalikku väge. Teenib õpetaja Kristel Engman ja abistab Teno Ilves (Jaani
kirikus). Kl 17.00 – Aliansspalvenädala jumalateenistus. Kõneleb Haapsalu Metodistikoguduse
pastor Urmas Rahuvarm (Jaani kirikus). Laulab koguduse segakoor. Ühiselt kaetud kohvilaud.
T, 19. jaanuar kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanisaalis).
R, 22. jaanuar kl 9.00 hommikupalvus (Jaani kirikus).
L, 23. jaanuar kl 16. Piibel köögis (Jaanimajas).
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P, 24. jaanuar kl 11.00 3. Ilmumispühajärgse pühapäeva jumalateenistus armulauaga. Teenib
piiskop Tiit Salumäe, abistab Kalle Jätsa (Jaani kirikus). Kl 18.00 – aardeotsijad (Maria kodus,
Väike-Liiva 9)
T, 26. jaanuar kl 16.30 Jaanimardikad (Jaanisaalis).
R, 29. jaanuar kl 9.00 hommikupalvus (Jaani kirikus).
P, 31. jaanuar kl 11.00 2. pühapäev enne paastuaega. Sexagesima pühapäeva jumalateenistus
armulauaga. Teenib õpetaja Kristel Engman ja abistab Teno Ilves (Jaani kirikus).

PEAPIISKOPI LÄKITUS JÕULUPÜHADEKS JA
ALGAVAKS ISSANDA AASTAKS 2016.
Armsad sõbrad, Maarjamaa lapsed!
Kas seekordne jõuluaeg eristub varasematest? Küllap leidub mitmeid, kes vastavad jaatavalt. Ehk on
selle vastuse taustaks rahutus, mis on tingitud meie ümber toimuvast, sealhulgas sõjakoledused ja
vägivald mitmel pool maailmas ning sellest tingitud rahvaste ränne, mille sarnast lähiajalugu ei
tunne. Võibolla valutab kellegi süda oma perekonna toimetuleku, lähedaste või enda heaolu ja tervise
pärast. Võibolla on meel rahutu igapäevaste maiste asjade pärast.
Ei olnud see teisiti esimesel jõuluööl. Ajad olid ärevad ka Jeesuse sünniaegses Palestiinas. Poliitiline
pinge ja ärevus ühiskonnas segunes isikliku mure ja rahutusega Maarja ja Joosepi hinges. Mure
sündiva lapse pärast. Mure lapseootel noore Maarja vastupidamise pärast pikal jalgsirännakul
Naatsaretist Petlemma. Küsimus, kas jõutakse turvaliselt kohale ja leitakse noorele emale ja lapsele
sobiv ase, vaevasid Joosepi mõtteid.
Ärevuse ja rahutuse keskele saabus jõuluööl enneolematu rahu. Taevast paistis kirgas valgus ja kostus
inglite laul. Jumala Poeg sündis inimesena ärevasse aega ja tõi kõigile, kes teda ootasid, rahu
südamesse. Jeesuse sündimine täitis tema vanemate, karjaste ja kaugelt saabunud tarkade hinge
lootusega, et Jumal ei jäta iial oma lapsi hoole ega tähelepanuta. Ta tuleb ise oma armastusega
inimeste keskele, et julgustada, kinnitada ja rõõmustada meid. Ainult armastus saab muuta pimeduse
valguseks, muuta rahutuse rahuks ja pöörata lootusetuse lootuseks!
Rahu- ja lootusesõnum jõuab jõuluevangeeliumi kaudu meie kõrvu igal aastal. Nii ka seekord. Üle
tormaka ja rahutu ilmakära kostub kõigi meie elusid muutev sõnum: „Sõna sai lihaks ja elas meie
keskel, ja me nägime Tema kirkust.” Jh 1:14
Rõõmustagu ja kirgastagu meie meeli ja rahustagu kõigi südant Jeesuse, meie Päästja ja Lunastaja
imeline inimesekssaamine jõuluööl. Piiluge karjaste kombel Petlemma jõulusõime ning rõõmustage
Jumala armastusest inimeste vastu. Proovige ka ise Jeesusesse uskudes ja Teda järgides rohkem
armastada ning te näete, et meie ümber hakkavad toimuma inimeste elu muutvad imed!
Soovin õnnist jõulupüha ning kirgastatud elu Kristuse järgimisel uuel Issanda aastal 2016!
Urmas Viilma
Peapiiskop
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JÕULUÕHTU PEREJUMALATEENISTUS KANTI ÜLE
EESTI TELEVISIOONIS
Käesoleval aastal möödus 25 aastat Haapsalu toomkiriku taaspühitsemisest. Perejumalateenistusel
teenis piiskop Tiit Salumäe, abistasid EELK vikaarõpetaja Kristel Engman ja õpetaja Küllike Valk.
Orelil Lia ja Lea Salumäe. Laulsid Haapsalu toomkoor juhatasid Sirje Kaasik ja Lia Salumäe,
laulustuudio Do-Re-Mi lastekoor juhatas Anne Pääsuke, Haapsalu Poistekoor juhatas Kadri Kelner.
Kabeli ehitamise ja jõululugu esitasid Raul Tammet ja Sander Otsa koos Haapsalu Noorte
Huvikeskuse draamaringi noortega. Vend Albert - Sander Otsa; vend Hugo - Raul Tammet; väikeste
munkade koor – Kadri Kelneri poistekoor; rooma sõdur - Birgitta Vare; piiskop – Tiit Salumäe;
võõrastemaja pidajad – Uku Suislep, Marlene Schwindt; peaingel Gabriel – Anastassia Nevski;
inglikoor – Anne Pääsukese lastekoor; Maarja – Liis Roosvald; Joosep – Magnus Lauringson; beebiJeesus – Anett Lauringson; karjased - Claudia Brik, Kelly Rebane, Marie Keldrima. Käsikirja
kirjutas Küllike Valk (2015) Ülla Parase „Haapsalu piiskopilinnus Valge daami ootuses“
(Reisimaailm, 5/2011) ainetel. Näidendi lavastas Anne Andrejev. Trompet: Loit Lepalaan. Viiul:
Liilian Lember. Flööt: Piia Tomingas. Kitarr: Paula Marit Leiumaa. Kirikumees Arnold Korjus.
Lektsioone lugesid: Andres Ammas, Anton Pärn ja Kristel Engman. Presidendi tervituse luges Neeme
Suur.
Jumalateenistuse rõhuasetused olid:
 Petlemma ja Haapsalu on sõpruslinnad
 Haapsalu on taas piiskopilinn
 Toomkiriku taaspühitseti 25 aastat tagasi
 Käimas on Toomkirikule uue vaskplekist katuse tegemine – annetused on teretulnud
Vaata ülekannet aadressil:
http://etv.err.ee/v/kultuurisaated/saated/4b9169a3-f612-4c92-844b-1a6e6e322adc/jouluohtujumalateenistus-haapsalu-toomkirikus
Vaata veel:
http://www.laanlane.ee/article/fotogalerii-j%C3%B5ulu%C3%B5htu-jumalateenistus-haapsalutoomkirikus
http://online.le.ee/2015/12/24/galerii-joulujumalateenistuse-otseulekanne-haapsalu-toomkirikus/
http://www.ohtuleht.ee/710176/galerii-saa-osa-joululaupaeva-jumalateenistusest-haapsalutoomkirikus

ARVO TARMULALE ANTI ÜLE PÜHA JOHANNESE
KOGUDUSE TEENETEMÄRK
Tänasel johannesepäeva jumalateenistusel anti fotograaf ja kroonik Arvo Tarmulale EELK Haapsalu
Püha Johannese koguduse teenetemärk.
"Me ei teaks linna viimaste aastakümnete elust midagi kui meil poleks Arvo Tarmulat. Olgu see
sündmus päeval või ööl. Kui Tarmulat kohal pole, on midagi korrast ära," ütles piiskop Tiit Salumäe
koguduse teenetristi üle andes.
"Inimesest peab jälg maha jääma ja minu jälg on need pildid ja see kroonika, mida olen 40 aasta
jooksul pildistanud," sõnas Tarmula teeneteristi vastu võttes.
Oma tänukõnes ütles Tarmula, et toomkirik ja linnus on kindlasti üks enimpildistatud objekte. "Siin
käivad kõik tähtsad inimesed alates kuningatest ja siin toimuvad kõige tähtsamad sündmused," ütles
Tarmula. Ta lubas, et koostöö kogudusega jätkub edaspidigi.
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Arvo Tarmula on 14. koguduse teenetemärgi kavaler.
Evangelist Johannes, kelle päeva täna tähistatakse, on ka Haapsalu linna ja Lääne maakonna
kaitsepühak. "Püha Johannes on Haapsalu linna 2015. aastal hästi hoidnud," ütles linnapea Urmas
Sukles. "Kahjuks suures ilmas need asjad nii head ei ole. Suur ilm on ärev ja see ärevus on jõudnud
ka Eestisse ja Haapsallu," jätkas linnapea.
Suklese soovis, et oleks rahu, sest praegusel ajal on rahu isegi tähtsam kui tervis.
Piiskop Salumäe aga soovis linnale, mille sümbol on kotkas, kõrget lendu.
Kaire Reiljan
Lääne Elu

Fotol: Tiit Salumäe, Arvo Tarmula ja Urmas Sukles Johannesepäeval AD 2015
Vaata: http://online.le.ee/2015/12/27/arvo-tarmulale-anti-ule-puha-johannese-koguduse-teenetemark/
http://www.laanlane.ee/article/fotogalerii-arvo-tarmula-sai-haapsalu-p%C3%BCha-johannesekoguduse-teenetem%C3%A4rgi

PITSILISED JÕULUKAARDID SÕPRUSKOGUDUSTELE.
Detsember on jõulukaartide saatmise ja saamise aeg. Neid on kogudusele arvukalt saabunud, kuid
oleme neid ka ise saatnud. Tänavu said meie sõpruskogudused Soomes, Rootsis, Saksamaal ja
Inglismaal lastekiriku laste valmistatud ja Haapsalut hästi kirjeldavad „pitsilised“ jõulukaardid.
Lapsed valmistasid kaarte 20.-21. novembril toimunud raamatukogu öö raames Aide Leit-Lepmetsa
juhendamisel ning jõulutervitused kirjutati neisse sõpruskoguduste toimkonna liikmete poolt
advendikokkusaamisel 5. detsembril (vaata fotosid). Kaartide ettevalmistamine pakkus mitmekordset
rõõmu koguduse siseseks tegevuseks, aga loodetavasti rõõmustas ka kõiki saajaid.
Kristel Engman
EELK vikaarõpetaja
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TÄHT IDAST.
Tere, ongi läbi saanud Eestipoolne osa projektist "Täht idas". Kokku kogusime terve kampaaniaga
3560 pakki, neist 500 tulid Eestist. Võrreldes eelmise aastaga on kogu kampaanial seega 10 pakki
rohkem. Samas Eestis saime eelmine aasta umbes 100 pakki. Seega võiks öelda, et Eesti panus oli see
aasta viis korda parem. Arvestades praegust poliitilist olukorda ja kampaania keskel toimunud
sündmusi Pariisis, võime tulemustega rahul olla.
Kokku osales kampaanias 36 kogumispunkti. Neist 20 olid EELK kirikud, 13 Sõbralt Sõbrale
kauplused, 1 Baptistikogudus, 1 raamatukogu ja 1 külastuskeskus.
Järgmiseks aastaks soovime teha paremat teavitustööd. Oleme arutanud ka varajase
kommunikatsiooniplaani koostamist. Lisaks võiks igal Eesti piirkonnal olla oma piirkonna eest
vastutav koordinaator - see lihtsustaks asjaajamist. Samuti oleme mõelnud järgmine aasta
teavitustööd alustada tunduvalt varem.
Kahjuks peame tõdema, et kuna soovitav pakkide arv ei jõudnud 6000ni, siis saame sellel aasta saata
pakke siiski ainult ühte sihtpunkti - Jordaaniasse, kus on Iraagi ja Süüria põgenikud.
Rahaliste annetuste kohta saaksin täpsemalt öelda järgmine nädal, seda põhjusel, et annetused
laekusid ka Läti arvele ja seetõttu läheb praegusel kiirel ajal natuke aega nende kokkulugemisega.
Täname kõiki annetajaid ja koostööpartnereid. See kampaania näitas paljusid Eesti piirkondi väga
aktiivsetena ja samuti oli rõõmus meel taasavastada, kui suur on ikka Eestlase süda. Kuulsime selle
kampaania vältel näiteks lugusid, kuidas muidu väga konservatiivsetes inimestes, kes on avalikult
olnud pagulasvastased, käis sisemine heitlus, mille tulemusena ka nemad otsustasid paki teele panna.
Samuti oli väga heameel näha, kuidas paljud koolid ja lasteaiad osalesid projektis gruppidena. Võiks
öelda, et see kampaania katsus meid läbi.
Tänan, et olite kõik nii tublid. Igaühe väike ja suur panus aitas sellele tulemusele kaasa.
Kaunist lähenevat jõuluaega ja rahu teie südametesse,
Nelli Vassila
Projekti „Täht Idast“ koordinaator
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SÜNNIPÄEVAD JAANUARIS.
1. jaanuar
2. jaanuar
4. jaanuar
5. jaanuar

6. jaanuar
7. jaanuar
8. jaanuar
9. jaanuar
10. jaanuar

11. jaanuar
12. jaanuar
13. jaanuar
15. jaanuar
16. jaanuar
17. jaanuar
18. jaanuar

20. jaanuar
21. jaanuar
22. jaanuar
23. jaanuar
24. jaanuar
25. jaanuar

27. jaanuar
29. jaanuar
31. jaanuar

Mare Tarang-Hennum
Riina Teller
Inga Teppor
Heli Aarsalu
Elfriede Vihterpal
86
Ronja Soopan
Hanna Marii Sisas
Ergo Solovjov
Kärt Haan
35
Markus Lauringson
Maiko Sirts
Annaliisa Martson
Silvi Birk
80
Tamara Pajo
77
Aili Kaur
Julia Jätsa
Marion Kaareste
15
Sebastian Salumäe 10
Aliida Võhma
90
Siim Gontmacher
Hans Joosep Lõhmus
Kerli Laubert
Linda Mari Sikkal
Ants Aido
80
Martten Soome
Valeri Šipulin
Kaido Pällo
Alari Truuver
25
Elena Kõivastik
Krisli Tammela
Riina Lõhmus
Heli Kaljulaid
Tanel Tammet
30
Ravel Öövel
Tiiu Kelviste
Kai Toompuu
Helen Pihel
Marko Kasepalu
Kirsi Rank
30
Evelin Korjus
Renee Logberg
Meriliis Leemet
Märt Paju
Elo Jürise
Vendo Jugapuu
Kristel Roosiorg
Matteus Kalda

.

Palju õnne sünnipäevaks ja õnnistust uueks eluaastaks!
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NATUKE NALJA.
Aastavahetus sugulastega
Kolleeg kõnetab härra Müllerit:
"Kas olete juba otsustanud, kuidas te uut aastat vastu võtate?"
"Kui Jumal annab, siis kutsun kokku terve suguvõsa," vastab Müller.
"Ja kui Jumal ei anna?"
"Siis kutsuvad sugulased mu enda juurde."

KIRJUTA END AJALUKKU.
Täname kõiki, kes on teinud annetuse toomkiriku uue katuse heaks. Annetajate nimed on kirjas
plekitahvlil toomkirikus.
Loe:http://www.salm.ee/muuseumid/haapsalu-piiskopilinnus/toeta/
http://www.ajakiripooning.ee/haapsalu-toomkirik/

JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE.
Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud,
ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Luuka 4:16
Iga tegu, mida kordame, muutub harjumuseks. Mõned harjumused kujunevad otsekui iseenesest ja
harjumusi saab ka teadlikult kujundada. Kuidas kujundada kasulikke harjumusi? Ja mis on üldse
kasulikud harjumused? Et sellele vastata, peaksime eelnevalt väga ausalt vastama küsimusele, kas
meile on üldse tähtis Jumal ja suhe Temaga. Kui mitte, siis pole tegelikult üldse oluline, millised on
meie harjumused — meie elu liigub nagunii paratamatult hävingu suunas. Kui aga Jumal on meile
tähtis, siis on kasulik iga harjumus, mis viib meid Temale lähemale ja tugevdab suhet Temaga.
Üllataval kombel on aga kasulikke harjumusi väga raske kujundada. Me teame, et see on hea, õige ja
vajalik, ent ometi ei suuda me pikemat aega korrapäraselt palvetada, eestpalveid teha, Pühakirja
uurida või kirikus ja armulaual käia. Pole aega. Ja… pole ka tahtmist, kui ausalt tunnistame. Kui
oleks tahtmist, siis ju teeksime seda kõigest hoolimata. Miks on nii, et me ei taha teha seda, mille
tunnistame hea, õige ja vajaliku olevat?
Üks peamisi põhjusi on selles, et meie vana, patune, aadamlik loomus mässab kogu jõust kõige vastu,
mis on seotud Jumalaga. Selle loomuse võitmine nõuab sageli suurt jõupingutust. Just sellepärast on
hädavajalik muuta vaimulike praktikatega tegelemine endale harjumuseks. Kui harjumus on juba
kujunenud, ilmub sellesse jõud, mis aitab palju kergemini võita meie vana patuse loomuse
vastutegutsemist. Pühakirjast loeme, et ka Jeesusel oli harjumus palvetada, harjumust mööda käis ta
hingamispäevadel sünagoogis. Harjumuseks kujunenud palvetamise, Pühakirja lugemise ja armulaual
käimisega toidame oma uuestisündinud loomust ja selle kaudu tugevat ja lähedast osadust Jumalaga.
Uuel aastal on tavaliselt mitmeid uusi algusi. Väga kiiduväärt ja kasulik oleks alustada ka uute
harjumuste kujundamisega: lihtsalt korrata üht head ja õiget tegu seni, kuni meie patuse loomuse
vastupanu raugeb ja me võime seda teha rõõmsalt ja tänuliku südamega.
Issand, anna mulle väge
teha kõike, mida minult nõuad.
Siis võid minult nõuda,
mida Sa tahad.
Augustinus, 354 – 430
Filosoof, piiskop, kirikuisa
Mõtiskluse kirjutas Karin Teder.
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EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS
KOGUDUSE KANTSELEI. Kooli tn 6, on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kl 9-15.
Kohtumine koguduse õpetaja piiskop Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt kokku (tel. 52
80635).
Juhatus tänab neid, kes on vormistanud liikmeannetuse tasumise pangas püsikorraldusega!
Kasutatud riiete annetusmüük on avatud taas alates 8. jaanuarist E, K ja R kell 10 – 13.
Telefon
E-post
Koduleht
Aadress
Pangakonto

473 7166, 473 7167, 528 0635.
haapsalu@eelk.ee
http://www.eelk.ee/haapsalu/
Kooli 6, 90501 Haapsalu
IBAN EE811010602003965006 (SEB);
IBAN EE442200001120274032 (SWEDBANK).
Registrikood
80210533
Koguduse infokiri Johannese Sõnumid saadetakse soovijaile e-postiga. Kui soovid, et ka Sinu epost lisatakse kirjasaajate hulka, palun anna oma soovist teada haapsalu@eelk.ee
Eesti kiriku elust saab lugeda http://eelk.ee/ ja http://www.eestikirik.ee/
Toomkirik ja muuseum Vaata www.haapsalulinnus.ee Kontakt: Marika Peberg, tel 5184664,
4725346. Linnuses toimuvate ürituste kohta vt lähemalt: http://www.haapsalulinnus.ee

TOIMETUS
Tiit Salumäe
Kristel Engman
Lydia Kalda
Lia Salumäe
Lehte Ilves
Karin Teder
Maria Strauss
Tiia Laar
Teno Ilves

E-post: tsalumae@yahoo.com 5280 635.
E-post: kengman@hotmail.com; 5289 527.
E-post: lydia.kalda@hotmail.com; 53477 633.
E-post: liasalumae@hot.ee; 53039 835.
E-post: lehte@le.ee
E-post: karinteder@hot.ee
E-post: mariastrauss@gmx.de
E-post: tiia.laar@gmail.com
E-post: teno.ilves@gmail.com

Koguduse häälekandja ilmub septembrist 2008 kord kuus. Ootame lugejate kaastöid, küsimusi ja
soove, millest järgmistes Johannese Sõnumites lugeda soovitakse. Palume teie abi, et Johannese
Sõnumid jõuaksid võimalikult paljude huvilisteni. Teatage soovijate e-posti aadress koguduse
kantseleisse.
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