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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

JUULI 2013 
 

Suve alguses 

 

Iga aastaaja juurde kuuluvad oma põnevad ja iseloomulik märgid. Oleme hiljaaegu võinud osa 

saada sellest, kuidas talv vahetub kevadega ja kevad suvega. Päeva pikenemine, lume ja jää 

sulamine, esimeste rändlindude saabumine ja suve tulek ei ole jäänud meile märkamatuks.  
 

Vahel käib see kõik aeglaselt ja peaaegu märkamatult. Vahel on aga kevade saabumine nii kiire, et 

me ei jõua sellega sammu pidada. Ühel aprilliõhtul vaatasin Huittises oma elutoa aknast jäätunud 

Loimi jõge. Järgmisel hommikul oli veepais metsiku jõuga purustanud hiigelsuuri jääkamakaid ja 

lennutanud neid kümnete meetrite kaugusele. Vesi tulvas rutakalt eelmisel õhtul veel nii rahulikus 

jõesängis.  
 

Looduses toimuvat jälgides saab tuua paralleele ka selle kohta, kuidas Jumal tegutseb meie, 

inimeste, elus. Mõne juures tundub Jumala tegevus olevat kui kiire jääminek, teise elus aga ei tundu 

pikka aega toimuvat ühtki märkimisväärset muudatust, kulgemine on tüüne ja rahulik. Ka koguduse 

elus võib see nii olla.  
 

Alanud suveaeg kingib meile võimalusi hinge tõmmata ja jõuvaru täiendada, et suudaksime toime 

tulla uute katsumuste, muudatuste ja uuendustega. Puhkamiseks ja jõuvaru taastamiseks pakuvad 

häid võimalusi ka meie kirikud oma suviste tegemistega.  

 

Soovin teile kõigile lõõgastavaid suvehetki!  

 

 
 

Markku Järviö 

Nakkila koguduse õpetaja 
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NAKKILA KOGUDUSEST. 

Sõprussuhted Nakkila kogudusega said alguse veerandsada    aastat tagasi Nakkila Konepaja 

asutamise kaudu Haapsalu lähedal. Aastate jooksul on käidud teineteisel külas. Meie sooviks on, et 

sõprusside taas elavneks. 

Nakkila uus kirik sai valmis aastal 1937. Kirikut on aastate jooksul regulaarselt remonditud. 

Ulatuslikum remont toimus 1982. aasta. Kiriku 50 meetri pikkune betoonist tehtud torn korrastati. 

Kogudus on otsustanud 2014. aasta suvel teha kiriku ulatusliku remondi, vahetatakse kiriku aknad 

ja korrastatakse sise- ja välisviimistlus.  

Turu peapiiskopkonda, Kokemäe praostkonda kuuluval Nakkila  kogudusel on umbes 5000 liiget. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA JUULIS 

3.–7. juuli XX Haapsalu Vanamuusikafestival, kontserdid toimuvad Haapsalu toomkirikus ja 

Jaani kirikus. Sissepääs on piletiga. Piletite eelmüük Piletilevis. 

K, 3. juuli kl 20 festivali kontsert (toomkirik). The Tallis Scholars. Dirigent  Peter Phillips. 

Palestrina – Missa Papae Marcelli. Allegri – Miserere. Thomas Tallis, William Byrd. 

N, 4. juuli kl 20 festivali kontsert (toomkirik). Gamba-ansambel Phantasm: Laurence Dreyfus, 

Markku Luolajan-Mikkola, Mikko Perkola. Kavas: Orlando Gibbons, Thomas Tomkins, William 

Byrd, Matthew Locke, Henry Purcell, Johann Sebastian Bach; 

kl 23 festivali öökontsert (Jaani kirik). Anne Pustlauk (traversflööt), Alise Juška (barokkviiul), 

Egmont Välja (barokktšello), Reinut Tepp (klavessiin). Kavas: J. S. Bach ja C. P.  E. Bach. 

R, 5. juuli kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib õpetaja Tiit Salumäe;  

kl 20 festivali kontsert (toomkirik). Tomás Luis de Victoria – Officium defunctorum (Requiem). 

Haapsalu Festivali Koor (Kammerkoor Voces Musicales ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor). 

Dirigent Toomas Siitan. Orel Ene Salumäe;  

kl 23 festivali öökontsert (Jaani kirik). Bach & cello. Markku Luolajan-Mikkola (barokktšello). 

Tšelloversioonid J. S. Bachi teostest sooloviiulile. 

L, 6. juuli kl 20 festivali kontsert (Jaani kirik). Daimonion Ensemble (Šveits). Anaïs Chen 

(barokkviiul), Daniel Rosin (barokktšello), María González (klavessiin). Kavas kõrgbaroki 

virtuoosimuusika: Corelli, Geminiani, Muffat, Francoeur jt. 
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P, 7. juuli kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Armastuskäsk. Teenib õpetaja 

Tiit Salumäe;  

kl 20 festivali kontsert (toomkirik). Johann Sebastian Bach – Missa h-moll. Annika Lõhmus, Kädy 

Plaas, Teele Jõks, Simon Wall, Peter Kooij. Ansambel Studio Vocale. Tallinna Barokkorkester. 

Dirigent Toomas Siitan. 

R, 12. juuli kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib õpetaja Tiit Salumäe. 

P, 14. juuli kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Kirgastatud Kristus. Teenib 

õpetaja Tiit Salumäe. 

R, 19. juuli kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib õpetaja Kari Tynkkynen. 

L, 20. juuli kl 18.30 kontsert (Jaani kirik). Gongi kontsert - Helide ookean. Esinevad: Almer Jansu 

ja Kai Karjatse. Sissepääs piletiga. Piletid hinnaga 5 € / 7 €. Eelmüük Piletilevis. 

P, 21. juuli kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Tõde ja eksitus. Teenib õpetaja 

Kari Tynkkynen.  

24.-28. juuli XX Haapsalu Keelpillifestival - kontserdid toimuvad ka toomkirikus ja Jaani 

kirikus. Piletite eelmüük Piletilevis. 

K, 24. juuli kl 20 festivali kontsert (toomkirik). Klaaspärlimäng Sinfonietta keelpilliorkester. 

Kontsertmeister Sigrid Kuulmann. Kontsert on koostöös Haapsalu Suvemuusika ja Eesti 

Kontserdiga. Piletid 10 eur /8 eur.  

R, 26. juuli kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib õpetaja Tiit Salumäe; kl 19 festivali kontsert 

(Jaani kirik). Esineb ansambel Una Corda. Koosseisus Kristi Mühling (kannel), Liis Viira (harf), 

Ene Nael (klavessiin). Kontsert on koostöös Eesti Kontserdiga. Piletid 8 € / 6 €. 

L, 27. juuli kl 19 keelpillifestivali galakontsert (toomkirik). Esinevad solistid ja festivali orkester. 

Piletid 10 eur / 8 eur. 

P, 28. juuli kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Ustavus Jumala andide 

kasutamisel. Teenib õpetaja Tiit Salumäe. 

T, 30. juuli kl 16 kirikukontsert (toomkirik) Esineb Tartu Heino Elleri Muusikakooli kapell. 

Sissepääs: vaba annetus. 

 

KOGUDUSE KANTSELEI. Seoses puhkustega on kantselei avatud juunis, juulis ja augustis  

kolmapäeval ja reedel kl 9-15. Vajadusel palume pöörduda toomkiriku valvelauda! 

Diakoonia annetusmüük on juuli kuus avatud kolmapäeviti kl 10-13.  

Toomkirik ja muuseum. Vaata www.haapsalulinnus.ee Toomkirik ja konvendihoone avatud iga 

päev kl 10-18. Pilet: 4 € 2 € - õpilane, tudeng, pensionär; 1 € - Läänemaa kooliõpilane; 8 € - 

perepilet. Kontakt: Marika Peberg, tel 5184664, 4725346. 

Linnuses toimuvate ürituste kohta vt lähemalt: http://www.haapsalulinnus.ee 

SA Haapsalu Piiskopilinnus juhataja Ülla Paras - 53462673 

Jaani kirik. Igal reedel kl 9 on hommikupalvus. Jaani kirik on külalistele avatud reedel ja laupäeval 

kell 10-14 ja pühapäeval kl 13-16.  

Valvamisel palume koguduse liikmete abi. Palun teata kantseleisse, millisel päeval Sina oled valmis 

kirikut valvama! 

 

VEEL INFOT. 

19.08-25.08 Valge Daami päevad.  

R, 23. august pärast VD etendust öökontsert (toomkirik) Esinevad: Lia Salumäe, Sirje Kaasik jt 

Sissepääs: vaba annetus. 

http://www.haapsalulinnus.ee/
http://www.haapsalulinnus.ee/
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L, 24. august kl 17 kirikukontsert (Jaani kirik) Esineb gospelkoor (Saksamaa, Rendsburg). 

Sissepääs: vaba annetus; pärast VD etendust öökontsert (toomkirik) Esinevad:  /Ulrika Graubergi 

korraldamisel. Sissepääs: vaba annetus. 

P, 25. august on erakordselt kl 10 jumalateenistus armulauaga eesti ja saksa keeles (toomkirik). 

Teema: Meie ligimene. Teenib õpetaja Matthias Burghardt (Tallinna saksa kogudus). Esineb 

gospelkoor (Saksamaa, Rendsburgi St Jörgeni kogudusest) 

 

TOOMKIRIKUS ON KOLM HUVITAVAT NÄITUST. 

Toomkirikus on veel väljas näitus helilooja Cyrillus Kreegi elust. Tegemist on ligi veerandsada 

aastat vana näitusega, mis tuli päevavalgele Pärnus sanatooriumi laoruumist 2012a. 

Paari kuu jooksul saab veel vaadata fotonäitust eestirootslaste elust "Aiboland". Fotograaf Patrik 

Rastenberger (Soome).  

Võidupüha tähistamise puhul pani hr. Jüri Trei välja toomkirikusse huvitava näituse võidutule 

jagamisest viimase kahekümne aasta jooksul. 

 

 

VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA KUTSUB. 
 

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kutsub 2013/2014 õppeaastal õppima kirikumuusik-

muusikaõpetajaks. Õpinguid algavad koolimuusika bakalaureuseõppekaval, mille nominaalaeg on 3 

aastat ning võimaldab spetsialiseeruda kas kirikumuusiku, koolimuusiku või pilliõpetaja suunal. 

Õppida on võimalik päevases õppes või avatud ülikoolis. Lõpetajad saavad õpinguid jätkata 

muusikaõpetaja magistriõppes ja selle läbimisel omandada kirikumuusik-muusikaõpetaja eriala. 

 

Õppekava kirikumuusika suunale astujatelt ootame muusikaalast alusharidust ning soovi töötada 

kirikumuusikuna koguduses. Muusikaõpetajana koolis võib töötada pärast magistriõppekava 

läbimist. 

 

Õppekava eesmärk on anda esmane ettevalmistus professionaalsete kutsealaste oskuste ja 

mitmekülgsete üldhariduslike teadmistega kirikumuusiku koolitamiseks. Kõrghariduslike üld- ning 

kasvatusteaduslike põhipädevuste omandamise kõrval on pearõhk mitmekülgse muusikaalase 

hariduse omandamisel, suure osa ainete mahust moodustavad laulu ja hääleseade, oreli, liturgilise 

orelimängu ja improvisatsiooni ning koorijuhtimise õpingud. Õppekavasse kuulub kirikumuusika 

ainete moodul, mille läbimine tagab pädevused tööks koguduses. Õppeainete hulka kuuluvad ka 

eesti rahvamuusika, C. Orffi ja Kodaly süsteemi alused, rütmika, improvisatsioon, arvutimuusika, 

ansambel, praktiline harmoniseerimine klaveril, arranžeerimine, erinevad muusikainstrumendid. 

Vabaained võimaldavad saada põhjalikumaid teadmisi pedagoogika, pärimusmuusika, klassikalise 

muusika ning jazzmuusika valdkondadest.  

 

Dokumentide esitamine päevaõppesse astumiseks 24. juunist 5. juulini 2013 ja avatud ülikooli 

õppesse 5.-16. august 2013. Riigieelarvelistel õppekohtadel on õppimine tasuta.  

 

Lähemat infot sisseastumistingimuste kohta TÜ VKA koolimuusika õppekavale leiad kooli 

kodulehel: http://www.kultuur.ut.ee/et/oppekavad/koolimuusika ja telefonil 434 5805.  

 

Tiia Parmo, muusikaosakonna õppekavade programmijuht 

Aaro Tetsmann, kirikumuusika lektor 

 

http://www.kultuur.ut.ee/et/oppekavad/koolimuusika
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VÕIDUPÜHAL HAAPSALUS. 

Võidupüha paraad tõi Haapsallu mitmeks päevaks hulga kõrgeid külalisi ja linlastele üksjagu 

elevust. 

Paraadiks oli üles rivistatud 1700 kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, kodutütart ja noorkotkast, kes 

lõpetasid paraadi piduliku marsiga läbi linna lossiplatsile. 

Tehnikat ja suppi. 

Lossiplatsil ja piiskopilinnuse õues oli uudistamiseks valmis kaitseväetehnika näitus. Üks 

tõmbenumber oli pühapäeva varahommikul linnuseõue maandunud kopter Robinson 44. «Väike 

kopter, neid mahuks lossihoovi päris mitu,» ütles õhuväe teavitusspetsialist Alar Laats Robinson 44 

kohta, neid on Eesti õhuväel neli. 

Naiskodukaitse kostitas linnarahvast hernesupiga, mida keedeti tuhandele inimesele. See tähendas, 

et viiele suurele sõjaväekatlale tehti tuli alla ja keedeti 400 liitrit suppi. Hernest kulus selleks 40 

kilo, kruupi 20 ja liha 70–80 kilo, ütles naiskodukaitsjate instruktor Svetlana Mustkivi. 

Muusikat ja marssi. 

Ent võidupüha ja maakaitsepäeva tähistamine algas läänlastel juba päev varem, laupäeval. Siis oli 

raudteejaamas Carolin Illenzeeri heategevusfondi kontsert «Laulud sõdurile». Fond kogub raha 

teenistuses hukkunud või raskelt viga saanud sõjaväelaste lastele, et nad saaksid hea hariduse. 

Pärast kontserti algas linnusehoovis rahvapidu, mille juhatas sisse suur vigurmarssimine. Etenduse 

andsid kaitseväe orkester peadirigent Peeter Saani juhatusel. 

Enne südaööd süüdati muistsel kombel muinastuli, mis viidi toomkirikusse hoiule. Pühapäeva 

hommikul ühendati muinastuli ja Tori sõjameeste mälestuskirikust toodud tuli ühiseks võidutuleks, 

mida president Toomas Hendrik Ilves paraadil maakondadesse viimiseks laiali jagas. 

Oma kõnes rõhutas president: «Meie suurim minnalaskmine oleks iseseisva ja vastutustundliku 

mõtlemise kadu. Me peame seisma kriitilise, vaba, süveneva vaimu eest, rumaluse ja kurjuse vastu. 

See on meie seesmise turvalisuse ja riikliku kindluse alus. See on meie sisuline reliikvia.» 

Jumalasõna ja võidutuld. 

Pühapäeva hommikul pärast pärgade asetamist vabadussõja ausambale algas toomkirikus 

jumalateenistus, kus teenisid Püha Johannese koguduse õpetaja Tiit Salumäe, Kaitseliidu peakaplan, 

EAÕK ülempreester Aleksander Sarapik, emeriitpeakaplan Tõnis Nõmmik ja Kaitseliidu Lääne 

maleva kaplan Ants Leedjärv. 
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Halastage-pühapäevale kohaselt rääkis Tiit Salumäe jutluses hukkamõistmisest, vihapidamisest ja 

andestamisest. 

«Armuline olla ei tähenda pahede ees silmi sulgeda. Eksimine on inimlik, aga andestamine on 

jumalik,» ütles Tiit Salumäe ja soovitas võidupühal meelde tuletada suuremaid väärtusi kui 

süüdistamine ja kohtumõistmine. «Inimsuhted ja rahvaste suhted ei saa olla üles ehitatud 

vihkamisele.» 

Võidupüha paraad oli esimest korda Haapsalus 2000. aastal. Sellest ajast korraldab paraadi 

Kaitseliit. Esimene võidutule süütamisega paraad peeti 1993. aastal, siis oli koguni kaks 

tseremooniat: alguses Tallinnas, kus süüdati võidutuli, ja pärastlõunal Tartus. Mõlemast võttis osa 

ka president Lennart Meri. 

23. juunit on võidupühana tähistatud 1934. aastast. Ka toona süüdati võidutuli ja viidi see 

mootorratastega maakondadesse laiali. 

Lehte Ilves 

Lääne Elu 

Loe: http://www.eestikirik.ee/?p=18712  http://www.ohtuleht.ee/galerii/6791#1 

 

SIRVIDES KOGUDUSE KROONIKAT. 

 

158 aastat tagasi 

Tähelepanuvääriv sündmus. 9. juulil 1855, laupäeva hommikul kell 7, lähenes Inglise aurufregatt 

kahe kolmemastilise aurusuurükipaadiga Rukkirahu saarele. Seal aurufregatt peatus. Mõlemad 

suurtükipaadid, kumbki kolme kahuriga ja sinipunakollase lipuga, jäid seisma nelja versta 

(linnulennul 3 versta) kaugusel meie armsast linnast. Seejärel lasi kumbki suurtükipaat vette 

pargase üheksa mehega. Nad sondeerisid mere sügavust kuni kella 12½ni lõunal ja purjetasid siis 

ilma ühegi lasuta lõuna poole. Vaesed linlased sattusid suurde segadusse, sest meil ei ole sõjaväge. 

Mitmed pakkisid oma varanatukese kokku ja põgenesid. Nii ka asutused koos oma arhiivide ja 

rahaga. Ohu möödudes tulid nad linna tagasi. Armuline Jumal, kes armulikult pööras kõrvale suure 

ohu, mis meie rahulikku linnakest ähvardas, hoidku oma armutiivad meie üle ka edasipidi! Kui 

jumalatud on aga inimesed! Samal õhtul, mis oli pealegi veel laupäev, korraldasid nad balli ja 

tantsisid kuis süda kutsus. Siiski polnud nad minu armsast kogudusest, vaid need olid linna 

saabunud külalised. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad!  

 

Uus köster. 1855 A.D., 9. pühapäeval pärast Kolmainupüha, 24. juulil esitles kohalik pastor eesti 

kogudusele palve ja õnnistussooviga uut köstrit kingsepaselli härra Julius Rothbergi, kes on siin 

köstriks alates jaanipäevast k.a. 

Adolph Eduard M. v. Hörschelmann, Haapsalu lossi- ja linnapastor. 

 

157 aastat tagasi 

Kõigekõrgemad külalised. /.../ [1856. aasta] 14. juuli pärastlõunal kelll 4.30 saabus kõrgeauline 

keisripaar aurulaeval „Petersburg“ meie sadamasse, mille sillal tervitasid tuhanded inimesed kõlava 

hurraa ja rahvushümniga kõrgeid külalisi. Tema Majesteet kandis mereväeadmirali mundrit ja 

tervitas armuliselt Kõigekõrgema saabumisest vaimustatud rahvahulka. Samal õhtul toimus 

varemetes pidulik illuminatsioon, mida kõrge keisripaar austas oma kohalolekuga kella 9st kuni 

10ni. Keiser kandis ratsa-kaardiväe mundrit. 

Pühapäeval, 15. [juulil] kell 12 keskpäeval toimus õukonnas pidulik esitlus. Keisrinnale esitleti 

aadlikke ja keisrile linna ametiisikuid. Keiser oli väga armuline ja ütles mulle: „Teiega kohtusin ma 

juba 1852, kas pole tõsi?“ Ka poisse tutvustati ja Edvin sai troonipärijalt kingituseks kauni 

http://www.eestikirik.ee/?p=18712
http://www.ohtuleht.ee/galerii/6791#1
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raamatukese ning keiser hüüdis tema ilusa kummarduse peale kaks korda „Braavo“. Õhtul viibisid 

keiserlikud külalised rohkem kui tund aega kaunilt illumineeritud maskiballil. Esmaspäeval, 16. 

[juulil] toimus Pullapääl rahvapidu, kus majesteedid viibisid kaks tundi. Teisipäeva pärastlõunal kell 

2½ kõrged külalised lahkusid ja taevas nuttis koos meiega, sest esimest korda sadas peaaegu kolm 

päeva vihma. 

 

146 aastat tagasi 

Tulekahju. 13. juulil [1867] lõi välk Martna pastoraati ja põletas selle maha. 

 

139 aastat tagasi 

Kingitus. Pühapäeval, 14. juulil [1874] tuli kirikusse proua Eveline Johannson, sünd. Holm, olles 

ilmale toonud oma esimese lapse, poja, ja kinkis selle puhul meie kirikule punasest kalevist kuldsete 

narmastega kantsliserva- ja puldikatte. Jumal õnnistagu armsat annetajat! 

Pastor M. v. Hörschelmann 

 

Lood valis välja Maria Strauss 

 

 

MART SALUMÄE PAJATAB. 

Usk ja kõnelev eesel.  
 

Enne Teist maailmasõda oli Eesti kiriku üks tuntuim kuldsuu Viljandi Maakoguduse õpetaja, 

koolijuht, kirjanik, riigikogu saadik, minister ja Eesti diplomaat praost Jaan Lattik. Tema oli ka üks 

nendest, kes suutsid Eesti Vabariigi algaastatel säilitada usuõpetuse meie koolides. Selle nimel tuli 

tal aga maha pidada ka tuliseid vaidlusi nii riigikogus kui rahvakoosolekutel. Mingil hetkel oli juba 

saavutatud peaaegu kokkulepe, et olgu selle usuõpetusega kuidas on, aga piiblilugu peab ikka 

lastele õpetama. Siis oli aga sõna võtnud keegi sotsidest ning teatanud, et see piiblilugu ei kõlba ka 

kuskile, sest Piiblis on ka näiteks lugu Bileami eeslist, kes kõneleb. Kuidas sellist muinasjuttu 

sünnib lastele õpetada ja mis sellisest usust kaasaja lapsed peavad arvama, kui neile räägitakse 

kõnelevatest eeslitest.     

Lattik vastas: "Mina olen oma elu jooksul kohanud mõndki kõnelevat eeslit, aga minu usku pole 

nad suutnud kõigutada."  
 

 OTT MARTEN UURIB ASJA. 

 

Piimahambad ja koorehambad. 

 

Ott Marten: “Emme, kui on piimajäätis ja koorejäätes, kas siis võiks olla ka piimahambad ja 

koorehambad?” 

 

20. juunil tähistas Johannese Sõnumite noorim kaastööline Ott 

Marten  oma  seitsmendat sünnipäeva. Soovime Ott Martenile  

vahvaid avastusi, õnne ja Taevaisa hoidmist! 
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SÜNNIPÄEVAD JUULIS 

1. juuli Krista Vilta 

2. juuli Elisabeth Pelapson 90 

 Arnold Korjus 

3. juuli Vivian Kristensen 30 

4. juuli Sirle Mik 

 Sirli Pähna 

 Laura Jalakas 

5. juuli Koidu Pett 86 

6. juuli Sirvi Eslas 

 Helis Alp 

7. juuli Maie Laadoga 

 Maria Kruusel 

8. juuli Helle Hinno 

 Marje Hiie 

 Kaire Talviste 

 Emma Jämsa 

9. juuli Helvi Aido 

 Madis Taavits 

 Doris Meinbek 

10. juuli Milvi Parv 

 Anu Turu 

13. juuli Elvi Varik 

 Märt Tohver 

 Leho Mumm 

 Sandra Hansen 

14. juuli Merili Kasepalu 

 Klee Erik 

16. juuli Mirjam Heina 60 

 Jane Madi 

17. juuli Valdek Romot 

18. juuli Ly Romot 55 

 Marten Borman 

19. juuli Jaanus Rankla 

 Sander Jürgenson 

20. juuli Klaudia Truuver 88 

 Elve Pärtel 

 Allan Martin 

 Aigi Kõiv 

 Karoliina Huul 

 Kristen Leemet 

21. juuli Ada Krevon 80 

 Jaanus Kase 

 Mariina Mällo 

 Kadri Aasmaa 30 

22.juuli Rutt-Regina Kelviste 

 Mare Tereping 55 

23. juuli Marii Kasepalu 

 Elsbeth Kiisk 

24. juuli Moonika Ani 

25. juuli Kalle Tõnisma 65 

 Tarmo Tarlap 
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26. juuli Vilma Paju 

 Sigrid Veske 

27. juuli Villu Hansen 50 

 Kristjan Tamm 

28. juuli Ülo Krevon 

 Avo Kruusel 45 

 Ingrid Kera 

 Marii Kalda 

29. juuli Helme Kariis 

30. juuli Tiia Laar 

 Laura Huul 

31. juuli Sirje Johannes 

 Kaarel Pärn 45 

 Urmas Krull 

 Tormi Voog 

 

 

 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 

 

JUULI JUHTSALM JA PALVE 

Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja,  

ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Johannese 15:2 

 

Armas Isa taevas! 

Me palume: puhasta meid 

kõigest patust, 

kõigest valest, 

kõigest kõlbmatust, 

nii et meie iseloom 

peegeldaks Jeesuse oma 

ja et me oleksime kõlblikud 

vilja kandma Sinu kuningriigile. 
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EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

 

Koguduse kantselei on avatud K ja R  kell 9-15. Ametitalituste osas ja kohtumine koguduse 

õpetaja Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt kokku (tel. 52 80635). 

Annetusmüük on suvepuhkusel. 

Telefon 473 7166, 473 7167, 528 0635.  

E-post haapsalu@eelk.ee 

Koduleht http://www.eelk.ee/haapsalu/ 

Aadress Kooli 6, 90501 Haapsalu 

Pangakonto  SEB 10602003965006; Swedbank 1120274032.  

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  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 stendil, koguduse kantseleis ja Jaani kirikus. 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. 

mailto:haapsalu@eelk.ee
http://www.eelk.ee/haapsalu/
mailto:haapsalu@eelk.ee
http://eelk.ee/
http://www.eestikirik.ee/
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