EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus
VEEBRUAR 2014
„Aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi.“ Psalm 73, 28.
Uue kirikuaasta algusest on nüüd pea kaks kuud möödas. Aasta ilusaimad pühad on seljataga. Soovid
uueks aastaks on soovitud. Jääb vaid loota, et need soovid täide läheksid. Aga mis see on, mille täitumist
me ootame ja loodame?
Uueks aastaks, sünnipäevaks, tähtsateks eluhetkedeks soovime me üksteisele: "Palju õnne!" Jah, kes ei
sooviks õnnelik olla.
Aga mis on õnn? Küsid noore naise käest, ta vastab, et õnn on armastada ja armastatud olla.
Elatanu näeb õnne heas tervises. Väikene tüdruk on õnnelik uue nuku üle. Koolilaps on õnnelik heade
tulemuste, õpetaja ja vanemate kiituse üle. Näljase teeb õnnelikuks tükike leiba. Vangile on õnn
vabadus. Perekond, lapselapsed, hea töökoht - ka see on õnn. Õnne võib kogeda mõnes hetkes,
õnnelikud võivad olla mõned ajad. Mis õnn?
Eks ole vist selle õnnega nii, et nii palju kui on inimesi, nii palju on ka arusaamu, katsetusi õnne
kuidagiviisi defineerida, ära seletada.
Paraku ei tee see aga asja õnnega sugugi lihtsamaks. Sest üks asi on "teada," mis õnn, teine asi on
õnnelik olla.
Päris asjatu pole aga õnne üle järelemõtlemine ka nüüd mitte. Eks see ole ju eesmärgi seadmine.
Eesmärk - õnnelik olla. Aga kuidas seda eesmärki saavutada, kuidas saada õnnelikuks, kuidas olla
õnnelik ning seda mitte vaid üheks ajahetkeks, mitte ainult ühtede kindlate inimestega, mitte ainult
teatud sobivatel tingimustel?
Rooma filosoof Seneca (4 e. Kr - 65 p. Kr) on öelnud: "Ära pea õnnelikuks seda, kes välistest asjadest
sõltuvad. Kes oma rõõmu välistest asjadest sõltuvaks teevad, kogevad selle haprust; iga rõõm, mis
väljapoolt tuleb, kaob ükskord jälle."
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Meie vaimulikus keelepruugis on õnnelikuks olemise kohta üks teine sõna: see on õnnis olema. Õnnis
olema tähendab õnnelik olema, aga seda mitte ainult üheks ajahetkeks, mitte ainult kindlate inimestega,
mitte ainult sobivatel tingimustel või eluhetkedel.
Õnnis inimene on puudutatud Temast, kes on igavene. Seepärast ka õnn, mida kogeme, on kogemus
igavesest rõõmust.
"Aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi." Psalmist, kes need sõnad oma enda isiklikust kogemusest
kirjutas, ei kasutanud sõna õnn, vaid selle asemel sõna "hea".
Jumala ligiolekut oma elus kogeda, see on hea. Oma elu Jumala kätesse usalda kõigega, mis mul on, mis
mulle rõõmu teeb, aga mis mind ka vaevab, see on hea kogemus. Jumala ligiolek tähendab olla seotud
Temaga. See on minu rõõm, see on minu kindlus. Selles teadmises olen ma õnnelik.
Kristlasena püüdleme me selle õnne poole, mis igavene on. Kui ma nüüd teile, armas kodukogudus,
alanud aastaks veel palju õnne soovin, siis ei mõtle ma seda õnne, mis täna tuleb ja homme läheb, vaid
seda, mis jääb.
Laskem seda õnne, seda õnnistust üheskoos kogeda: ühistel jumalateenistustel, erinevatel koguduse
ettevõtmistel, suhetes üksteisega.
Palju õnne ja head alanud aastat, armsad õed ja vennad kodus.
Pille Heckkmann- Talvar
Naumburgi ja Ippinghauseni kogudue õpetaja

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA VEEBRUARIS.
L, 1. veebruar kl 10.30 Jaanimardikate laulutund (Suur-Lossi 1); kl 17 segakoori proov (Jaanisaal).

P, 2. veebruar kl 11 Küünlapäeva jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Kristus, Jumala
kirkuse sära. Teenib õpetaja Tiit Salumäe. Kl 18 palvus De la Gardie hooldekodus, teenib õpetaja Kari
Tynkkynen; kl 18 Tartu Rahu 94 aastapäeva mälestushetk vabadussamba juures Lossiplatsil ja kontsert
Jaani kirikus, esineb Haapsalu Ühisgümnaasiumi ansambel Kadri Kelneri juhatusel. Kõnelevad
Kaitseliidu Lääne maleva pealik Arnold Juhans ja õp. Tiit Salumäe.
E, 3. veebruar kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal).
T, 4. veebruar kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal).

R, 7. veebruar kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 13.30 teetund (Jaanisaal); kl 17 segakoori proov
(Jaanisaal).
L, 8. veebruar kl 10.30 Jaanimardikate laulutund (Suur-Lossi 1)

P, 9. veebruar kl 11 jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Kahesugune külv. Teenivad
õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves; Lastekiriku kogunemine (Jaanisaal).
E, 10. veebruar kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal).
T, 11. veebruar kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal).

K, 12. veebruar kl 18 Koguduse kool (Jaanisaal). Lektor Karin Teder.
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R, 14. veebruar kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 13.30 teetund (Jaanisaal).
L, 15. veebruar kell 12 laulupeo eelproov segakooridele (Haapsalu Põhikool),

P, 16. veebruar kl 11 jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Teenimatu arm. Teenib
õpetaja Kristel Engman.
T, 18. veebruar kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal).
N, 20. veebruar kl 16 Eesti Vabariigi 96. aastapäeva tähistamine koos Haapsalu Lastekodu ja Viigi
Kooliga (Jaani kirik). Õpetaja Tiit Salumäe.
R, 21. veebruar kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 13.30 teetund (Jaanisaal).

P, 23. veebruar kell 11 jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Jumalasõna külv. Teenivad
õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves; kell 11 lastekiriku tund (Jaanisaal); kl 18 palvus De la Gardie
hooldekodus.
E, 24. veebruar kl 11 Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud pidulik kontsert-jumalateenistus
(toomkirik). Kõnelevad Haapsalu Volikogu esimees Jaanus Karilaid ja praost Tiit Salumäe. Laulab
laste laulustuudio Do-Re-Mi Anne Pääsukese juhatusel. Kl 12 miiting vabadussamba juures
Lossiplatsil. Kl 13 Haapsalu Muusikakooli kontsert Kultuurikeskuses.
T, 25. veebruar kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal).

K, 26. veebruar kl 18 kogudusekool (Jaanisaal). Lektor Karin Teder.
R, 28. veebruar kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 13.30 teetund (Jaanisaal).

VEEL INFOT.
Kirikute Maailmanõukogu kutsub noori kandideerima täiskogu istungi stjuuarditeks
Noored kristlased kogu maailmast on oodatud kandideerima Kirikute Maailmanõukogu (KMN)
Keskkomitee istungi stjuuarditeks. Istung toimub 26. juunist kuni 10. juulini 2014.
Lähem info:
http://kjt.ee/2014/01/kirikute-maailmanoukogu-kutsub-noori-kandideerima-taiskogu-istungi-stjuuarditek
s/

PEREKESKUS.
Aasta alguses avas uksed EELK Perekeskus, mis on loodud vaimuliku töö toeks ja kannatavatele abi
leidmise kohaks. Perekeskus on esimene kristlik nõustamiskeskus Tallinnas, kus teenivad hingehoidu,
pereteraapiat, teoloogiat, psühholoogiat ja psühhiaatriat õppinud spetsialistid. Nüüd on kristlasest
peredele abi paremini kättesaadav.
Palun, et vaimulikud võtaksid EELK Perekeskuse pühapäeval kirikupalvesse eestpalvena ja vähemalt
Tallinnas ja Põhja-Eesti kogudustes teataksid ka jumalateenistusel keskuse olemasolust. Aegu saab
broneerida kodulehel: www.perekeskus.eu
EELK Perekeskusesse saab suunata koguduse liikmeid ja tasub märkimist, et vähekindlustatud
inimestele on teenus tasuta.
Perekeskus tegeleb järgmiste teemadega:
1. Abieluprobleemide käsitlemine: paarinõustamine, lähedussuhte toetamine, lahutus;
2. Põlvkondade vaheliste suhete toetamine;
3. Vanemluse tugi: vanemliku liidu tugevdamine, vanemlike oskuste edendamine, vanem-laps suhte
toetamine;
laste positiivse minapildi ja käitumise toetamine (nt. murdeeas), kasvatamisega seotud teemad;
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4. Perekonna terve funktsioneerimise toetamine: pereliikmetele muret valmistavate käitumismustrite
analüüs, toimetuleku- ja/või psühhiaatriliste probleemidega pereliikmete toetamine, jms), puuetega laste
perede toetamine;
5. Perekonna toetamine igapäevaelu- ja/või arenguliste kriisidega toimetulekul: sh väljarände ja
pereliikme välismaal töötamise temaatika ning traumad ja äkilised kriisid;
6. Leinaprotsessi edendamine, usuga seotud küsimused, hingehoidlik töö jne.
7. Eri-teemad: perevägivald, viljatusravi, AIDS jne.
EELK Perekeskus täidab EELK missiooni toetada kristliku ligimesearmastuse teostumist kirikus ja
ühiskonnas:
* olla hääleks nõrkadele, neile, kelle häält pole kuulda;
* aidata kannatusse sattunuid;
* lohutada kannatuses elavaid ja toetada iseäranis neid, keda muul viisil aidata ei saa;
* tuua lootust neile, kes on lootuse kaotanud;
Läbi Perekeskuse partnersuhete saavad EELK väärtused, usutunnistus ja missioon ühiskonnas
nähtavaks.
Traditsioonilisest peremudelist saab rääkida alles siis, kui selle ülesehitamiseks ja hoidmiseks on tugi
olemas.
Et Eesti pered saaksid tervendatud ja nendeni jõuaks rõõmusõnum on vaja Perekeskusest teatada ja
selleks on kõigi
koguduste abi vaja.
Rohkem infot Perekeskuse juhataja Pia Ruotsala käest, tel. 56971506 või pia.ruotsala@eelk.ee
Õnnistussooviga,
+Andres Põder

JUHATUSE TÖÖST.
Aasta esimene juhatuse koosolek toimus 13. jaanuaril. Päevakorras oli kaheksa punkti: eelmise juhatuse
protokolli läbivaatamine; avaldused, taotlused ja aktid; käimasolevad tööd; raamatupidamise hetkeseis;
koguduse nõukogu koosoleku ettevalmistus; tööplaanid; informatsioon ja kohapeal algatatud asjad ning
järgmise koosoleku aja kokku leppimine.
Madis Kütt andis ülevaate käimasolevatest töödest. Koguduse kantseleimaja katus on vahetatud ja veel
pooleli olevad tööd tehakse kevadel. Ehte tn. 4 katuse vahetusega said kannatada hoones sees osade
ruumide laed, remonditööd teostatakse jaanuarikuu jooksul.
Õpetaja Tiit Salumäe tutvustas 02.03.2014 toimuva nõukogu koosoleku päevakorra eelnõud. Vastavalt
EELK Põhikirjale ja seadustele esitatakse koguduse nõukogule koguduse tegevuse ja majandusaasta
2013. a. aruanne. Nõukogu kehtestab maksud ja kinnitab koguduse eelarve 2014.
Kuulati koguduse õpetaja informatsiooni tegevuse kavandamisest.
● Jumalateenistused toimuva Jaani kirikus 7.01-19.04.2014.
● Turismihooaeg Toomkirikus algab 01.05.2014.
● Jaani kirik on külastajatele avatud alates muuseumiööst so. 17.05.2014 igal reedel, laupäeval ja
pühapäeval kuni augustikuu lõpuni.
● Koguduse kool iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval kell 18-20.15 Jaanisaalis.
● 02.02.2014 Tartu Rahu 94. aastapäeva tähistamine Jaani kirikus koos Kaitseliiduga.
● 24.02.2014 EV 96. aastapäev. Toomkirikus teenistus kell 11.
● 02.03.2014 koguduse nõukogu koosolek.
● 28.03.2014 praostkonna noorteüritus „Mida sa veel ootad“ Haapsalus.
● 17.05.2014 Muuseumiöö teemaks „Öös on tähti“
● Haapsalu 735, pidustuste raames korraldame 9.08.2014 Koguduse päeva.
● Kuna paljudel inimestel puudub võimalus lugeda Johannese sõnumeid arvutis, siis palutakse
teatada toimetusele, kes soovivad saada Johannese Sõnumid trükituna.
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● Jaani kiriku voldik ja tutvustusleht on vaja anda välja lähematel kuudel, et seda oleks võimalik
kasutada 2014 turismihooajal.
Järgmine juhatuse koosolek toimub 10.02.2014.
Tiit Salumäe

SIRVIDES KOGUDUSE KROONIKAT.
159 aastat tagasi
Keiser Nikolai surma-aasta. [1855. aasta]18. veebruari lõunaajal kell 12 ja 20 minutit kutsus Jumal
sellest maailmast gripi läbi ära meie kõigi poolt armastatut keisri härra Nikolai Pavlovitši. Tema troonile
astus meie unustamatu keisri esmasündinu, Tema Majesteet Aleksander II Nikolajevitš. Nii talle kui
Tema Keiserlikule Kõrgusele suurvürst troonipärija Nikolai Aleksandrovitšile andis Niguliste
lossikogudus 14. märtsi ennelõunal siinses luterlikus kirikus truudusvande ja sama päeva pärastlõunal
tegi seda Jaani kogudus.
Adolph Eduard M.v.Hörschelmann, Haapsalu lossi- ja linnapastor
136 aastat tagasi
22. veebruaril [1878] saabus siia pastor Rödder ja pidas 26. veebruaril, Estomihi-pühapäeval (pühapäev
enne paastuaega) oma saabumisjutluse.
134 aastat tagasi
Keiser Aleksander II juubel. Ka siin Haapsalus tähistati 19. veebruaril [1880] pidulikult Tema
Majesteedi keiser Aleksander II valitsusjuubelit. Kell 10 toimus mõlemas kirikus (vene ja saksa) pidulik
jumalateenistus. Kell 12 peeti turuplatsil missa, mille järel pakuti süüa kogu Haapsalus viibinud
almväele. Seal olid ka kohalik komando, siiapaigutatud piirivalvesalk ja 24.diviisi Krasnojarski polgu
orientaalsõjas kuulsust kogunud rood. Kell 2 toimus hotellis „St. Peterburg“ dinee ja õhtul oli linn
pidulikult valgustatud. Kogu pidu kandis aga sügava tõsiduse tunnusmärki, sest teisiti ei saanud see
pärast viimaseid sündmusi olla. Nimelt ähvardati 5. veebruaril k.a. Talvepalees atendaadiga Tema
Majesteedi keisri ja tema kõrgest soost perekonna elu.
Prl. Wachsmuthi testament. 28. veebruaril [1880] suri Tallinna diakonisside majas prl. Amalie
Wachsmuth, pikaaegne Haapsalu elanik, ja pärandas muu hulgas kirikule 1000 rbl. sularaha ning oma
maja koos inventariga, sest tal polnud järeltulijaid. Kui testament ootuspäraselt jõustub, siis saab kirik
selle aasta oktoobris tema päranduse valdajaks.
130 aastat tagasi
Pastor Rödder keisrinna vastuvõtul. 10. veebruaril sel [1884.] aastal oli minul, pastor L. Rödderil, õnn
viibida Peterburis Anitškovi-palees Tema Majesteedi keisrinna vastuvõtul. Õukonnamarssal vürst
Golizõn oli nii sõbralik ja hankis mulle selle visidivõimaluse. Ma palusin Tema Majesteedilt toetust
meie kiriku ehituseks ning ta oli armuline ja sõbralik, nagu ma polnud julgenud lootagi. Ta rääkis
minuga ka kõiksugu muudest asjadest, mis ei olnud seotud minu tuleku tegeliku põhjusega, vaid
puudutasid minu kogudust ja mind isiklikult ning lõpuks andis ta toetuseks nõusoleku. Toetus saabus
siia selle aasta märtsil 500 rbl. kujul keisri isiklikust rahakotist, millele oli lisatud minule adresseeritud
saatekiri keisri kabinetist.
75 aastat tagasi
21. vabariigi aastapäeval oli pidulik jumalateenistus kirikus – 24. veebr. 1939. /.../ Veebruari kuus suri
Kadri Saue – õpetaja teenija, kes aga oma iseloomult oli väga armastatud küll õpetaja perekonna, aga ka
kõikide inimeste poolt. Inimene, kes unustas enda mina ja tundis rõõmu ainult sellest kui teistel hästi
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läks. Suri küll võrdlemisi noorelt – 63 aastaselt, kuid ega elu ei arvatagi tema pikkuse, aastate arvu, vaid
nende sisu järele.
Lood valis välja Maria Strauss.

SÜNNIPÄEVAD VEEBRUARIS.
1. veebruar
2. veebruar
3. veebruar
4. veebruar
5. veebruar
6. veebruar
7. veebruar

8. veebruar
9. veebruar
10. veebruar
11. veebruar
12. veebruar
13. veebruar
16. veebruar
17. veebruar
18. veebruar
20. veebruar
21. veebruar
23. veebruar
24. veebruar

Pille Talvar-Heckmann
Hannes Randpere
Erna Alt
Asta-Marie Teder
Linda Pahk
Tiiu-Helge Lehis
Õnneli Lindal
Regita Põldver
Anne-Eve Salumets
Evi Mihkelson
Tiit Salumäe junior
Triin Toompuu
Toivo Inslermann
Anu Mutso
Triin Palk
Kristel Engman
Katrin Kask
Viko Kõva
Kari Tynkkynen
Anneli Kollom
Erich Tohver
Michael Heckmann
Argo Raudsepp
Maarja Kõuts
Micha Strauss
Anneli Mõisa
Lilja Beniusiene
Lehte Teder
Vilve Virro
Darja Voog
Robert Soostar
Elisabeth Teppor
Heino Kahem
Signe Saviir
Viivika Niineorg
Aide Leit-Lepmets
Rain Gontmacher
Ellen-Velanie Jaks
Tiina Hein
Ülla Paras
Johannes Alliku

82
90
70

40

82

40
40

87

80
45
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25. veebruar

28. veebruar

Juta Kerves
Toivo Lobjakas
Andres Ammas
Maarja-Liis Priske
Erki Arti Adamson
Lisete Särel
Marika Räst

75
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Palju õnne sünnipäevaks ja õnnistust uueks eluaastaks!

MART SALUMÄE PAJATAB.
Lastele oli usuõpetuse tunnis räägitud sellest, kuidas Joona sattus vaalaskala kõhtu ja kuidas kala elusa
Joona kaldal välja oksendas. Järgmisena oli tunniplaanis loodusõpetuse tund ja loodusõpetuse õpetaja
hakkas klassile selgitama, et need Piibli legendid on muinasjutt ja et see pole üldse võimalik, et inimene
tervelt kala kõhtu satub ning veel võimatum on, et inimene kala kõhus ellu jääb.
Selle peale teatab väike Mari, kes on usklikust perest pärit, et tema küll usub, et Joonaga juhtus just nii,
nagu Piiblis on kirjas. Ja pealegi, kui ta ükskord taevasse saab, siis ta saab ise Joona käest täpselt järgi
küsida.
Õpetaja tahab teda pilgata ja ütleb: "Selles ma ei kahtle, et sina taevasse saad. Aga kas Joona sinna sai,
pole teada. Äkki tema sattus põrgusse?!"
"No, siis saate tema käest seda ise küsida," kostis seepeale väike Mari

VEEBRUARI JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE.
Võidelge, et minna sisse kitsast uksest, sest paljud, ma ütlen teile, püüavad minna, aga ei suuda!
Luuka 13:24
Meie Isa taevas on armuline ja halastaja Jumal, kes annab kahetsejale andeks iga patu ja üleastumise.
Kuid selles teadmises, et meie palvet võetakse kuulda ja saame päevast päeva oma patud andeks, peitub
ka oht, et hakkame oma pattu kergelt võtma ega püüagi paremaks saada — arvates, et saame nagunii
andeks. Lõpuks võib see viia selleni, et meie patutunnistus muutub vaid formaalseks usuliseks
kombetäitmiseks ilma tõelise kahetsuseta. Ja siira kahetsuseta pole ka andeksandmist. Eneselegi
märkamatult võime niimoodi Jumalast väga kaugele eemalduda.
Igaüks, kes on mõistnud ja kogenud Jumala pühaduse ilu, on kindlasti püüdnud sisse minna kitsast
uksest. Ja paljud loobuvad, nähes, et see polegi mõnus ja kerge. Sest ainus võimalus siseneda on
väsimatu ja vaevarikas võitlus oma patuga.
“Millise patuga ma pean võitlema?” võidakse küsida. “Ma ei tapa, ei varasta, ei riku abielu. Ma olen hea
inimene.” Jeesus näitab Mäejutluses, et ka üksainus ebapuhas mõte, isekas soov või lahkusetu sõna on
ülekohus ja Jumala pühast Seadusest üleastumine. Armastus, mida Jumal meile osutab, on püha
armastus.
“Kui me igal aastal ka ainult ühe kire välja juuriksime, siis võiksime õige pea olla täiuslikud kristlased,”
ütleb Thomas Kempisest, ühe enimloetud kristliku raamatu “Kristuse jälgedes” autor. “Sest Jumal on
ikka valmis neid avitama, kes võitluses Temale loodavad. Tema ise annab meile võimaluse võidelda, et
me võidaksime.”
Kuna ainult kitsast uksest avanev kitsas tee viib ellu, siis on meie võitlus patu vastu ja püha armastuse
eest sõna otseses mõttes võitlus elu ja surma peale.
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Oh Jumal, kes Sa südameid ja neerusid läbi katsud ja tunned,
Sina näed, kes inimeste seast Sind kogu südamest
armastab Jeesuse Kristuse läbi.
Me tunnistame, et teeme hirmust ja nõtrusest sageli asju,
mis muudavad meid silmakirjatsejate sarnaseks.
Me anname end Sinule, truu Jumal.
Ära lase meid ühessegi kiusatusse pidama jääda,
vaid vabasta meid meie südame pettusest,
millega me iseennast meelitame
ja iseendid eksitame.
Friedrich Christoph Oetinger, 1702-1782 prelaat, kristlik teosoof, loodusteadlane
EELK

HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS

KOGUDUSE KANTSELEI. Kantselei on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kl 9-15.
Ametitalituste osas ja kohtumine koguduse õpetaja Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt kokku
(tel. 52 80635).
Diakoonia annetusmüük on avatud: E, K, R kl 9.30-13.
Toomkirik ja muuseum. Vaata www.haapsalulinnus.ee Toomkirik ja konvendihoone avatud
ettetellimisel. Kontakt: Marika Peberg, tel 5184664, 4725346.
Linnuses toimuvate ürituste kohta vt lähemalt: http://www.haapsalulinnus.ee
Jaani kirik. Külalistele avatud vastavalt kokkuleppele koguduse kantseleiga.
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 e-post
lisatakse kirjasaajate hulka, palun anna oma soovist teada haapsalu@eelk.ee
Eesti kiriku elust saab lugeda http://eelk.ee/ ja http://www.eestikirik.ee/

TOIMETUS
Tiit Salumäe
Kristel Engman
Lydia Kalda
Lia Salumäe
Lehte Ilves
Ingrid Laasi
Karin Teder
Maria Strauss
Teno Ilves

E-post: tsalumae@yahoo.com 4737 166, 4737 167, 4737 017, 5280 635.
E-post: kengman@hotmail.com; 5289 527.
E-post: haapsalu@eelk.ee; lydia.kalda@hotmail.com; 53477 633.
E-post: lia.salumae@gmail.com; 53039 835.
E-post: lehte@le.ee
E-post: ingridlaasi@hot.ee
E-post: karin.teder@mail.ee
E-post: mariastrauss@gmx.de
E-post: teno.ilves@gmail.com

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