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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

JUULI 2012 
 

 

 
Armsad lugejad! 

Lõpuks ometi on suvi käes! Mõni nädal tagasi said koolilapsed suvevaheajale ja naudivad nüüd 

vabadust, jättes selja taha pika kooliaasta. Ammu on ununenud väsitav õppimine, hästi ja vähem 

hästi õnnestunud kontrolltööd, pingutav lõpusirge enne tunnistuste kättesaamist. Nüüd on aeg 

puhata, meres ujumas käia, sõpradega mängida, vanaema-vanaisa juures olla. Nüüd on aeg lasta 

ennast triivida – nii nagu rannapall meie pildil. Kirju ja kergena liugleb ta vees, lastes end lainetel 

kanda. Hea meelega tahaks talle järele hüpata ja end värskendada. 

Lastel on lihtne unustada eilse päeva mured ja nautida hetke. Täiskasvanuil see vahest nii hästi ei 

õnnestu. Kogu aeg on ju vaja midagi teha – töö juures, ülikoolis, kodus, aias, pere heaks... 24 tundi 

ööpäevas. Eriti töömaailmas rabavad paljud nõrkemiseni. Üha rohkem inimesi kannatab 

läbipõlemise all. Tundub, et olukord läheb järjest hullemaks. „Euroopa jaks on otsas“ – sellist 

pealkirja lugesin hiljuti ühe artikli kohal, mis käsitles läbipõlemise teemat.  

Meil inimestena on ainult piiratud jõuvarud. Me ei saa kogu aeg täie rauaga tööd rabada, õppida ja 

pingutada. See teeb meid haigeks. Elu on nagunii sageli raske ja igaühel on oma murekoorem 

kanda. Aga Jumal on meile välja mõelnud ja meile kinkinud elu, millel on ka rõõmsad ja kerged 

küljed. Kui Jumal maailma lõi, siis seitsmendal päeval ta puhkas. Siiski on ka see päev osa 

loomisloost, samamoodi nagu puhkus kuulub töötegemise juurde. Kolmandas käsus teeb Jumal 

meile ülesandeks, et me ikka ja jälle oma töödest-tegemistest ja muretsemisest puhkaksime. Seal on 

kirjas: „Sina pead pühapäeva pühitsema.“ Pühapäev peaks erinema teistest päevadest. Ka see, mida 

me veel teha ei ole jõudnud või see, mis on pooleli, võib vahepeal ootama jääda. Nüüd on aeg 

puhata. Nüüd on aeg tõmmata hinge tagasi, aeg olla üksi või teistega koos. Aeg tunda rõõmu. Aeg 

lasta mõtetel rännata. Eelkõige aga on aeg otsida Jumalat. Jumalateenistusel me leiame rahu, me 

kuuleme, mida Jumal meile öelda tahab, laulame, palvetame ja oleme osaduses teiste kristlastega. Ja 

Jumal tahab meile midagi anda – tahab anda sisemise rahu ja vaikuse. 
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On hea aeg maha võtta, elutempot aeglustada. Siis saame tühja akut laadida. Nii nagu pühapäev on 

tervendav puhkepaus pärast pingutavat töönädalat, on suveaeg lõõgastavaks puhkuseks aastaringis. 

Suvepuhkus on nii–öelda töörohke aasta pühapäev. 

Soovin teile, et naudiksite seda puhkuseaega! Laske end triivida nagu meie rannapall, leidke rahu ja 

ammutage uut jõudu! 

 

Teie Katharina Ufholz  

õpetaja 

 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA JUULIS 

NB! Juuli ja augusti kuus on kantselei puhkuste tõttu avatud E ja R kell 9-13. 

NB! Juuli ja augusti kuus on annetusmüük suletud. 

P, 1. juuli kell 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Halastage. Teenivad õpetaja .Tiit 

Salumäe ja Siiri Mikk (jutlus). 

R, 6. juuli kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

P, 8. juuli kell 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Issanda teenistuses. Teenivad 

õpetajad Kari Tynkkynen ja Katharina Ufholz. 

11.-15. juuli Haapsalu XIX Vanamuusika Festival. (piletiga). 

K, 11. juuli kell 20 festivali kontsert. 

N, 12. juuli kell 20 festivali kontsert (Jaani kirik). 

R, 13. juuli kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kell 20 festivali kontsert (toomkirik);  

  kell 23 festivali öökontsert (Jaani kirik). 

L, 14. juuli kell 20 festivali kontsert (toomkirik). 

P, 15. juuli kell 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Armastuskäsk. Teenivad 

õpetajad Tiit Salumäe ja Katharina Ufholz; kell 20 festivali kontsert (toomkirik).  

R, 20. juuli kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

P, 22. juuli kell 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Kirgastatud Kristus. Teenivad 

õpetaja Kari Tynkkynen ja Teno Ilves. 

25.-29. juuli XIX rahvusvaheline Haapsalu Keelpillifestival. (piletiga). 

K, 25. juuli kell 19.00 ooperigala (toomkirik). 

N, 26. juuli kell 22 öökontsert (Jaani kirik) 

R, 27. juuli kell 22 öökontsert (Jaani kirik) 

L, 28. juuli kell 19.00 galakontsert (toomkirik).  

P, 29. juuli kell 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Tõde ja eksitus. Teenib õpetaja 

Kari Tynkkynen. 

VEEL INFOT 

Jumalateenistus armulauaga on igal pühapäeval kl 11 toomkirikus. Hommikupalvused toimuvad 

Jaani kirikus igal reedel kell 9. Olete oodatud!  

Muusikasõpradele 11.-15. juulini toimub XIX Haapsalu Vanamuusika Festival. Kunstiline juht 

prof. dr. Toomas Siitan. K 11.07 kell 20.00 Avakontsert Toomkirikus: Bachi kantaadid 110, 39, 

95 ja 63. Ansambel Studio Vocale ja Tallinna Barokkorkester, solistid Anna Dennis, Teele Jõks, 

Simon Wall, Uku Joller. Dirigent Toomas Siitan. N 12.07 kell 20.00 (Jaani kirik) A lesson for Lyra 

Viall – music by William Corkine. William Corkine’i muusikat lüüra-gambale 17. sajandi alguse 

Inglismaalt. Markus Kuikka (Soome). R 13.07 R, 13. juuli kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kell 

20 festivali kontsert (toomkirik), kell 23.00 (Jaani kirik) Rokokoomuusika Põhjalast Reet Sukk – 
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flööt, Egmont Välja – tšello, Reinut Tepp – klavessiin. L 14.07 kell 20.00 (toomkirik) Keskaja 

viimane vaatus, Ansambel Pentagonale (Saksamaa, Itaalia, Austria, Belgia, Eesti). Muusikat 14.–15. 

sajandi vahetuselt Francesco Landini, Johannes Ciconia, Matteo da Perugia jt. P 15.07 kell 20.00 

(toomkirik) Pidukontsert Händeliga. Aariaid ooperitest ja oratooriumidest, orelikontserdid. 

Solistid: Kädy Plaas, Teele Jõks, Ene Salumäe ja Tallinna Barokkorkester. Dirigent Toomas Siitan.  

Festivali kava kodulehel http://www.studiovocale.ee/haapsalu-vanamuusikafestival/ 

 

25.-29. juuli XIX rahvusvaheline Haapsalu Keelpillifestival. 

1994 alguse saanud keelpillifestival on suvine muusikapidu, mis keskendub keelpillimängule 

erinevates vormides klassikast kuni jazzi ja popini. Eesti ainus keelpillimuusika festival rõõmustab 

tänavu kuulajaid juba üheksateistkümnendat korda. Toomkirikus kõlavad ava- ja galakontsert 

festivali orkestri (dirigent Mikk Murdvee) ja solistide osavõtul. Uuemõisa Valge saali kaunis 

akustika lubab esineda erineva koosseisuga keelpilliansamblitel ja kõlada nii Eesti kui välisautorite 

muusikal. Festival pakub üllatavaid ajaloolisi kontserdipaiku ja viiulihelides suveromantikat.  

Festivali kunstiline juht on Eva Punder. Festivali kava www.hmk.edu.ee/kontserdiyhing 

25.07 kell 19.00 (Toomkirikus) Ooperigala. Esineb G. Otsa nim Muusikakooli sümfooniaorkester, 

dirigent Mikk Murdvee. 26.07 kell 19.00 (Uuemõisa Valge saal) kammerkontsert Kahekesi ja 

kaheksakesi. 26.07 ja 27. 07 Haapsalu (Jaani kirik) kell 22 Öökontserdid - Kammermuusika koos 

klavessiiniga. 27.07 kell 19.00 Vennad Lasse ja Tanel Joametsad. 28 07 kell 12.00 kontsert 

Koosmängud. Esinevad XVIII rahvusvahelise keelpillimängijate suvekursuse solistid. 28.07 kell 

19.00 Galakontsert (toomkirik). Esinevad noored solistid-konkursside laureaadid Johannes Põlda, 

Johannes Välja jt. Kaastegev festivali orkester, dirigent Mikk Murdvee. 29.07 kell 12 (Kuursaal) 

rahvusvahelise keelpillimängijate suvekursuse orkestri kontsert. Dirigent Mikk Murdvee 
 

Koguduse ekskursioon. Väljasõit Haapsalu Lossiplatsilt pühapäeval, 19.08 kell 8.00. Osaleme 

jumalateenistusel Türi kirikus kell 11. Järgmise peatuse teeme Pilistveres viime oma kivi 

memoriaali kivikalmele. Põltsamaal tutvume kirikuga ja sõidame edasi lühemate peatustega 

Kallastele, kuhu jääme öömajale. Sealt jätkame järgmisel hommikul teekonda Mustvee poole 

külastame Vanausuliste külasid. See ongi meie selleaastase reisi põhiline sihtkoht. Tagasi tulles 

külastame veel teele jäävaid kirikuid ja mälestisi ning peaksime jõudma Haapsallu 20.08 umbes kell 

21.30. Praeguseks on veel mõned vabad kohad. Bussisõidu tasu kokku 30 € (mis sisaldab reisi 

registreerimisel tasutud 10 €) palutakse tasuda 10. augustiks. Kohapeal tasuda ööbimise ja 

hommikueine eest (6.30 + 3 €). 

Toomkirik ja muuseum. Konvendihoone, toomkirik, muuseum, vahitorn, laboratoorium, 

keskaegne klassituba on kuni augusti lõpuni avatud iga päev kl 10-18 ja septembris kl 10-16. Vaata 

lisa www.haapsalulinnus.ee  

Näitus „Haapsalu läbi kunstnike silmade“ Toomkirikus 01.06. – 31.08.2012  
Kunstnikud: Valve Fihlman, Ahto Laadoga, Aide Leit-Lepmets, Kai Jeeberg, Ants Roos, Hillar 

Tatar, Ülo Telgmaa. 

Kristuspäev 28. juulil kell 14-16 toimub Tallinna Kirikute Nädala raames Lilleküla staadionil 

„Kristuspäev.“ Ürituse korraldab MTÜ „Agape“ koos Šveitsi partnerite, Eesti Kirikute Nõukogu 

liikmeskirikute, Eesti Evangeelse Alliansi, EELK Tallinna praostkonna ja EELK Misjonikeskusega. 

Peakõneleja on praost Joel Luhamets. Musitseerivad Tõnis Mägi, Vox Clamantis, Orthodox 

Singers, kirikute vaheline ühendkoor, Kiievi Sümfooniaorkester ja mitmed teised. Lisaks sõnalisele 

ja muusikalisele osale on lippude tseremoonia. Kell 21.00 toimub samas galaõhtu „Believe“, mille 

peaesinejaks on Susan Boyle, kes sai 2009. aastal maailmale tuntuks oma imelise lauluhäälega 

saates „Britain’s Got Talent“ (piletiga). Info: http://www.kristuspaev.ee/ 

Taizé noortekohtumine Helsingis. 28.- 30. september 2012 toimub Helsingis Põhjamaade Taizé 

noortekohtumine, millest võtavad osa ka Taizé vennad. Loe: www.taize.fr  

 

Kiriklikud talitused palume kokku leppida koguduse õpetajaga. 

http://www.studiovocale.ee/haapsalu-vanamuusikafestival/
http://www.hmk.edu.ee/kontserdiyhing
http://www.haapsalulinnus.ee/
http://www.kristuspaev.ee/
http://www.taize.fr/
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Koguduse kantselei, Kooli 6, avatud juuli ja augusti kuus E ja R kl 9-13. Tel 473 7166, 52 8063, e-

post haapsalu@eelk.ee Kohtumine õpetaja Tiit Salumäega on vaja leppida kokku (tel. 52 80635). 

Koguduse igakuine 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 

Seinalehena on „Johannese Sõnumid” infostendil toomkirikus, Jaanimajas ja kantseleis. 

Eesti kiriku elust saab lugeda http://eelk.ee/ ja http://www.eestikirik.ee/ 

 

TERE TULEMAST KOGUDUSSE! 
 

 
 

Foto: Marko Kasepalu 

 

10. juunil sai leeriõnnistuse neli uut koguduse liiget. Järgnevalt nende mõtteid meid ühendavast 

kirikust. Soovime uutele kaaskristlastele usukindlust, rõõmu ja õnnistust! 

 

 Kirik on olnud minule aastakümneid paik, kuhu lähen austusega millegi (tabamatult) suure 

juurde. 

 Kirik on koht, kus on aega vaadata endasse ja leida meelerahu. 

 Kirik aitab leida tasakaalu ja meelerahu praeguses materiaalses ilmas. 

 Sinna saab minna oma muredega ja sealt võib leida ka lahenduse. 

 Kirik on koht, kus jagatakse rõõmu. 

 Üheskoos tegutsemine ja Jumala poole pöördumine annab jõudu edasi pürgida, annab 

vaimset tuge ja kindlust. 

 Täna, olles tee alguses mõistmaks ennast Jumala lapsena, tajun kirikut eelkõige paigana, kus 

saan kiiruse peatada. See on koht, kus saan olla iseendaga. 

 Kristlased mõistavad kirikut ennekõike kogudusena, samal ajal kui mittekristlased 

mõistavad seda eelkõige hoone või institutsioonina. 

 Paljud inimesed ei tunne enam vajadust kiriku järele, välja arvatud mõned sündmused nagu 

näiteks matus, laulatus vms. 

 Kirikutorni asemel on paraku teistsugused orientiirid.   

 Kirikusse on teretulnud kõik inimesed sõltumata soost, haridusest, rahvusest, kehalisest või 

vaimsest puudest. 

 Ma pole nõus nendega, kes ütlevad, et kirik ja usk on neile, kel pole piisavalt sisemist tuge 

ja elamise julgust. Jah, neile on Jumala juurde tulemine üks enese leidmise võimalus, kuid 

usun, et Jumala ligiolus on ka „maailma vägevatel“ võimalik avastada seni avastamatut. 

 Inimene muretseb ja vaevab ennast paljude asjade pärast, aga tegelikult on vaja üht ja kirik 

annab selle võimaluse igaühele.  

mailto:haapsalu@eelk.ee
http://eelk.ee/
http://www.eestikirik.ee/
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 Kui kirikud kaoksid, kaotaksime ajaloo ja kultuuri kantsi, ühe olulise väärtuste kandja; koha, 

kuhu tulla, kui (hingehädas) ei oska enam kuhugi mujale minna. Kaotaksime ühe püha koha.  

 Tänapäevane kirik on avatud ja erinevusi aktsepteeriv, moraaliküsimustes eeskuju näitav, 

uuendusmeelne neis küsimustes, mis puudutavad inimeseks olemist tänapäevasel vabal ja 

eneseteostuslikul moel. Kirik on vaimse arengu keskus.  

 

KOGUDUSE JUHATUSE TÖÖST 

 

Juhatuse 7. mai koosolekul vaadati läbi koguduse töötajate puhkusegraafik ja akt, et Läänemaa 

muuseumist on deponeeritud toomkiriku vitriini kaks varem kogudusele kuulunud puuskulptuuri, 

püha Andreas ja püha Paulus (1683.a.). Võeti teadmiseks Haapsalu linnavalitsuse korraldus raha 

eraldamise kohta Jaani kiriku siseremondi jätkamiseks summas 6500.- € projekti „Jaani kirik korda“ 

raames. Raamatupidamise hetkeseisust teavitati, et kogudus on suutnud täita oma kohustused. 32% 

eelarves kavandatud liikmemaksudest laekunud. Õpetaja andis ülevaate turismihooaja avamisest. 

Avati Kultuurkapitali toetusel valminud vitriinikapp ja uute piltidega stend koguduse elust 

möödunud aastal. Vitriinkappi on paigaldatud Läänemaa Muuseumist laenatud puuskulptuurid; 

keskaegse altari puuskulptuur „Minestav Madonna“; toomkiriku taaspühitsemiseks kingitud 

ehisköites Piibel; ristimisvaagen Jaani kirikust; kodused armulauariistad; õpetaja Konstantin Kütti 

jutluste käsikiri; hiljuti annetatud piiblikohver 20. sajandi algusest ja käsitsi kirjutatud Piibel 

Schmalkaldenist. Juhatuse esimees informeeris juhatust Jaani kiriku siseremondi tööde käigust. Töö 

peab lõppema juuni keskpaigaks. Juhatus avaldas tänu Sulev Saareväljale abi ja toetuse eest.  

Juhatuse 4. juuni koosolekul võeti teadmiseks, et EELK autasud on saanud meie koguduse 

kaastöölised: EELK Teeneteristi III järk antud EELK Kunsti- ja arhitektuurikomisjoni liikmele, 

koguduse juhatuse aseesimehele arhitekt Tõnis Padule ja EELK Lääne praostkonna 

muusikasekretär, koguduse organist-koorijuht Lia Salumäele. EELK aukirja said koguduse 

diakooniatöötaja ja kassapidaja Malle Allmere; EELK Lääne praostkonna vikaarõpetaja Kristel 

Engman; EELK Haapsalu koguduse juhatuse liige ajakirjanik Lehte Ilves ja EELK Haapsalu 

koguduse diakooniatöötaja Mai-Ellen Koop. Seoses kavaga moodustada Haapsalu muuseume 

ühendav sihtasutus on vaja sõlmida Haapsalu Linna volikoguga leping toomkiriku kasutamise 

kohta. Juhatus otsustas kutsuda kokku korralise nõukogu koosoleku 9. detsembril. Seoses sellega, et 

kõikides kogudustes tuleb viia läbi juhtorganite valimised ajavahemikul 4. november 2012 kuni 3. 

märts 2013 otsustas juhatus pidada täiskogu nõukogu valimiseks 6.-13.01.2013 ja kutsuda kokku 

nõukogu 17.02.2013. Valimiste korra kohta saab lugeda informatsiooni EELK kodulehelt aadressil: 

http://www.eelk.ee/valimised/ 

Järgmine juhatuse koosolek toimub peale suvepuhkust 17. septembril. 

 

LÜHIDALT 

6. juunil andis EELK välissuhete assessor praost Tiit Salumäe EELK koostöömedalid Stockholmi 

Eesti majas üle Eesti Kiriku silmapaistvatele toetajatele: Stockholmi piiskop emeeritus Henrik 

Svenungssonile, Rootsi Kiriku välissuhete osakonna endisele kaastöölisele Birgitta Handogile, 

Skövne koguduse endisele õpetajale Oskar Björklundile, Haninge koguduse administraatorile 

Kerstin Abelssonile ja Haninge koguduse organistile Mikael Fahlstedtile. Pidulikust üritusest võttis 

osa EELK Rootsi praostkonna praost Ingo-Tiit Jaagu, Stockholmi ja Haapsalu koguduse esindajad 

Madis Kütt ja Kristi Ainjärv. 

******** 

Pühapäeval, 17. juunil oli Suure-Jaanis vaimulik laulupäev, mis tõi armastatud dirigentide käe alla 

ligi tuhatkond lauljat ja hulga pillimehi. Haapsalu kogudusest osales koguduse segakoor ja 

toomkoor. Suure-Jaanis on vaimulikke muusikapidusid korraldatud juba pikka aega, laulurahvas tuli 

kokku ka möödunud sajandi esimesel poolel. 1980ndatel aastatel alustati toonase õpetaja Andres 

http://www.eelk.ee/valimised/
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Põderi eestvedamisel taas vaimulike laulupäevade korraldamisega, millest ka Haapsalu kirikukoor 

osa võttis. Omaaegne muusikajuht ja organist Ester Sims meenutab, et esialgu tuldi kokku vaid 

nelja kooriga ja tunda rõõmu koos laulmisest. Kolmkümmend aastat tagasi, 1982. aasta suvel, laulis 

kirikus kokku ligi 400 inimest. Selle aasta laulupäeva hommik võttis tulijaid vastu vihma ja kõva 

tuulega, see lennutas nii laulu- kui puude lehti. «Ma mõtlen, et mis sõnum sellel tuulel täna öelda 

on,» sõnas oma tervituskõnes kultuuriminister, laulupäeva patroon Rein Lang ning pakkus, et see 

aitab hulgal omaaegsete heliloojate suurvaimudel, olgu siis Beethoven või Bruckner, kelle muusika 

laulupäeval kõlas, õigeks ajaks Suure-Jaani kohale jõuda. Üheks laulupäeva üldjuhiks oli ka 

Haapsalu koorijuht Sirje Kaasik. 

TÕESTISÜNDINUD LOOD. 

LASTEGA RAHULAS. 

Ema kõnnib lastega surnuaias. Lapsed tahavad hirmasti joosta ja kõva häält teha. Ema seletab neile, et 
surnuaias peab vaikselt olema, sest rahulas inimesed magavad. Parajasti tulevad vastu kaks prouat. 
Lapsed vaatavad neid suurte silmadega ja tüdruk kostab poisile: „Nägid, ühed ongi üles aetud!“ 
www.taheke.delfi.ee 

 

SÜNNIPÄEVAD JUULIS 

 
1. juuli Krista Vilta 35 

2. juuli Elisabeth Pelapson 

 Arnold Korjus 

3. juuli Vivian Kristensen 

4. juuli Sirle Mik 

 Sirli Pähna 

5. juuli Koidu Pett 85 

6. juuli Sirvi Eslas 

7. juuli Maie Laadoga 

8. juuli Helle Hinno 65 

 Marje Hiie 

 Kaire Talviste 

 Emma Jämsa 

9. juuli Helvi Aido 75 

 Doris Meinbek 

10. juuli Milvi Parv 

 Anu Turu 

13. juuli Elvi Varik 

 Märt Tohver 

 Leho Mumm 

 Sandra Hansen 5 

14. juuli Merili Kasepalu 

16. juuli Mirjam Heina 

 Jane Madi 45 

17. juuli Valdek Romot 

18. juuli Ly Romot 

 Marten Borman 5 

19. juuli Jaanus Rankla 

 Sander Jürgenson 20 

20. juuli Klaudia Truuver 

 Elve Pärtel 80 

http://www.taheke.delfi.ee/
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 Allan Martin 

 Aigi Kõiv 30 

 Karoliina Huul 15 

 Kristen Leemet 

21. juuli Ada Krevon 

 Jaanus Kase 

 Mariina Mällo 

 Kadri Aasmaa 

22.juuli Mare Tereping 

 Rutt Kelviste 60 

23. juuli Marii Kasepalu 

 Elsbeth Kiisk 10 

24. juuli Moonika Ani 

25. juuli Oliver Eesmäe 

26. juuli Vilma Paju 

 Sigrid Veske 40 

27. juuli Villu Hansen 

 Kristjan Tamm 5 

28. juuli Ülo Krevon 

 Elvine Ednasevski 60 

 Ingrid Kera 

 Marii Kalda 5 

29. juuli Helme Kariis 65 

30. juuli Leonhard Teppor 80 

 Tiia Laar 

 Laura Huul 

31. juuli Sirje Johannes 

 Kaarel Pärn 

 Urmas Krull 

 

 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 

 

JUULI JUHTSALM JA PALVE 

 

Sest sina, Issand, õnnistad õiget; sa ehid teda oma hea meelega kui kaitsevarjuga. Psalm 5:13 

 

Jumal, õnnista maailma ja kõike, mis selle sees, 

Jumal, õnnista mu naist ja mu lapsi, 

Jumal, õnnista silmi mu peas, 

ja õnnista, oo Jumal, mu käteosavust, 

mis ajal ma ka tõusen varahommikul, 

mis ajal heidan sängi hilisõhtul. 

Õnnista mu tõusmist varahommikul, 

õnnista mu sängiheitmist hilisõhtul. 
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EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

 

Koguduse kantselei on avatud E, K ja R  kell 9-15 

Telefon 473 7166, 473 7167, 528 0635.  

E-post haapsalu@eelk.ee 

Aadress Kooli 6, 90501 Haapsalu 

Pangakonto  SEB 10602003965006; Swedbank 1120274032.  

Registrikood  80210533 

 

TOIMETUS 

Tiit Salumäe  E-post: tsalumae@yahoo.com 4737 166, 4737 167, 4737 017, 5280 635.   

Kristel Engman E-post: kengman@hotmail.com; 5289 527.  

Lydia Kalda E-post: haapsalu@eelk.ee; lydia.kalda@hotmail.com; 53477633. 

Lia Salumäe E-post: lia.salumae@gmail.com; 53039 835.  

Lehte Ilves E-post: lehte@le.ee 

Ingrid Laasi E-post: ingridlaasi@hot.ee 

Karin Teder E-post: karin.teder@mail.ee 

Maria Strauss E-post: mariastrauss@gmx.de 

Teno Ilves  E-post: teno.ilves@mail.ee 

 

Koguduse häälekandja Johannese Sõnumid ilmub septembrist 2008 kord kuus. Ootame lugejate 

kaastöid, küsimusi ja soove, millest järgmistes Johannese Sõnumites lugeda soovitakse. Seinaleht 

asub Haapsalu toomkirikus peaukse kõrval, koguduse kantseleis ja Jaanimajas. E-postiga saadame 

lehe neile, kelle aadress on meil teada. Ootame teie kõigi abi, et Johannese Sõnumid jõuaksid 

võimalikult paljude huvilisteni. Selleks palume anda teada e-posti aadress koguduse kantseleisse. 
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