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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

MAI 2013 
 

Armsad õed ja vennad. Südamlikud tervitused Schmalkaldeni praostkonnast.  

Meid ühendavad juba aastatepikkused sõprussidemed. On toimunud palju kohtumisi, mille käigus 

oleme tundma õppinud üksteise koguduste elu, rõõme ja muresid. On tekkinud palju isiklikke 

suhteid, mis on meie praostkondade sidet veelgi tugevdanud. On rikastav teada, et meie sõbrad 

kannavad meid oma mõtetes ja palvetes. 

Sel aastal lisandub meie kohtumistele veel üks – sõpruspäevad Haapsalus. Rõõmustan selle 

külaskäigu üle juba praegu ja olen põnevil, sest see on minu esimene Eesti–reis. Rõõmustan selle 

üle, et saan kohtuda inimestega, kellest olen nii palju kuulnud. Ka teised meie grupi liikmed 

ootavad seda reisi rõõmu ja põnevusega. Õpetaja Michael Glöcknerit te juba tunnete. Grupi 

ülejäänud liikmeile on see esimene Eesti–reis. 

Haapsalus saame arutada paljudel vajalikel teemadel. Mitmed küsimused, mida laupäeval 

Haapsalus käsitletakse, on ka meil Schmalkaldenis aktuaalsed. Näiteks kiriku positsioon ühiskonnas 

tulevikus, aga ka laste- ja noortetöö tulevik ning eriti leeritöö areng. 

Meil Schmalkaldenis on need teemad tähtsad ka seoses ühe juubeliga. Aastal 2017 möödub 500 

aastat Martin Lutheri algatatud reformatsioonist. Schmalkaldeni linnal on reformatsiooniloos eriline 

koht, luterliku kiriku usutunnistuskirjade hulgas on Schmalkaldeni artiklid ja Scmalkaldeni Liit on 

meie maakirikule tähtis. 

Mis tähendus on reformatsioonil tänapäeval? Kuidas saab kirik tänapäeva ühiskonnas ülestõusnud 

Issandast nii sõnas kui teos usutavalt tunnistada? 

 

See ei jää kindlasti meie viimaseks kohtumiseks, sest meie sõprus jätkub ja kannab ka tulevikus 

häid vilju. 

 

 
 

Ralf Gebauer 

Praost 
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TERVITUS SCHMALKALDENI PRAOSTKONNAST. 

Schmalkaldeni praostkond (Kirchenkreis) asub Kesk-Saksamaal Tüüringi maakonnas, aga kuulub 

Kurhessen-Waldecki maakirikusse, mille keskus on Kasselis. Praostkonna 16 koguduses on kokku 

ligi 21 000 liiget. 

Meie praostkond asub endise Saksa Demokraatliku vabariigi alal. Kiriku elu sotsialismiajal oli 

raske ja seetõttu on kristlased seal ka tänapäeval vähemuses. Vaatamata kiriku tegevuse piiranguile 

säilisid siiski rahvakiriku struktuurid. Umbes pooled meie praostkonna piirides elavaist inimestest 

on evangeelsed. Naaberpraostkondades kuulub evangeelsesse kirikusse vaid 25%–30%, mõnes 

endise Saksa DV piirkonnas alla 10% elanikke. 

Meie praostkonna külalistele hakkavad kõigepealt silma imeilusad kirikud ja mitmekülgne 

jumalateenistuselu. Kirikuõpetajaid aitavad viis jutlustajat ja 35 lektorit. 

Paljud kirikud või nende ümberehitused pärinevad barokkajastust ja on seetõttu värvikirevad, neis 

on rikkalikult kunsti. Eriliselt kaunis on St Georgi kirik Schmalkaldenis. See ongi Tüüringi 

maakonna üks ilusamaid gooti stiilis kodakirikuid. Martin Luther jutlustas seal 1537. aastal. 

Väga tähtis on meie kogudustes kirikumuusikatöö. Praostkonna kantor Schmalkaldenis juhatab 

mitut koori ja korraldab kontserte, nende hulgas kantakse ette ka oratooriumeid. Meil on aktiivselt 

tegutsevad kiriku– ja pasunakoorid. 

Eriline tähendus on laste- ja noortetööl. Kaheksa töötajat juhendavad avatud noortetööd,  kutsuvad 

noori väljasõitudele ja üritustele. Ka lastele on meie kogudustes rohkelt võimalusi nii 

lastejumalateenistuste kui ka mitmesuguste muude võimaluste kujul. Kõigis kogudustes on olulisel 

kohal leeritöö. 

Praostkonnas on seitse kirikule kuuluvat lasteaeda, kus käib 45–170 ühe kuni kuue aasta vanust last. 

Koguduste lasteaedades on abiks ka kirikuõpetajad, koos peetakse jumalateenistusi ja pidusid. 

Üks oluline praostkonna institutsioon on Martin Lutheri–nimeline Evangeelne põhikool 

Schmalkaldenis, kus õpib umbes 80 last. 

Meie praostkonnas on laialdane diakooniatöö. 130 töötajaga diakooniaasutus aitab abivajajaid ja on 

meie piirkonnas kõige suurem koduhoolduse pakkuja. Samuti pakutakse seal ka nõustamisteenust. 

Kogudused teevad koostööd ka omavalitsuste ja mitmesuguste kohalike organisatsioonidega. 

Meie suurim mure on kahanev liikmeskond — väljarändajaid on rohkem kui siia elama asujaid, 

sündimus on väiksem kui suremus ja leerikoolile on võistlejaks „ilmalik leer“. 

Praost Ralf Gebauer 
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KOGUDUSE TEGEVUSKAVA MAIS 

K, 1. mai kl 12 toomkiriku ja piiskopilinnuse avatud uste päev, hooaja avamine. Kirikukontsert 

(toomkirik) - suveootuskontsert koos naisansambliga Rukkilill. Ansamblit juhendab Katrin Puur. 

(Põhja-Tallinna päevakeskuse naisansambel). Lahtiste uste päeval on sissepääs kl 12-16 tasuta. 

Vaata www.haapsalulinnus.ee  

R, 3. mai kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

Haapsalu koguduse koor ja õpetaja Tiit Salumäe on külaskäigul Soomes, Seinäjoel 3.-5. mail.  

P, 5. mai kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Südame kõne Jumalaga. Teenib 

õpetaja Kari Tynkkynen. Orelil Eneken Viitmaa. 

T, 7. mai kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

K, 8. mai kl 18 kogudusekooli õppeaasta lõpetamine (Jaanisaal). Teema: Armulaud. Õpetavad Anu 

ja Juha Väliaho. 

R, 10. mai kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

L, 11. mai kl 10 kuni orienteeruvalt 13 talgupäev Jaani kiriku juures. Kaasa palun võtta rõõmus 

meel ja sobivad tööriided. Sobivat tööd on nii meestele kui naistele. 

P, 12. mai kl 11 emadepäeva perejumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Püha Vaimu 

ootus. Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Kristel Engman. Laulab lasteansambel. "Kiri emale" 

kaastööde esitlemine; lastekiriku ehk pühapäevakooli  õppeaasta lõpetamine. 

E, 13. mai kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 14. mai kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 17. mai kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

L, 18. mai kl 11 leeriproov (toomkirik); kl 19 kirikukontsert (toomkirik), esinevad Tartu meeskoor 

ja segakoor Noorus. Sissepääs: vaba annetus. Muuseumiöö - kirik on avatud kuni kl 23.00. 

P, 19. mai kl 11  1. nelipüha jumalateenistus armulauaga, leeripüha (toomkirik). Teema: Püha 

Vaimu väljavalamine. Teenivad piiskop Vsevolod Lõtkin (Siberi Luterlik Kirik), praost Tiit 

Salumäe ja Teno Ilves. Laulab segakoor. 

24.-26. mail toimuvad Haapsalu koguduse sõpruspäevad. Sõpruspäevade eesmärgiks on 

oikumeenilise koostöö ja sõprussuhete edendamine ning eesti elu tutvustamine. Sõpruspäevadel 

osalevad külalised Soomest, Rootsist ja Saksamaalt. Sõprussuhted algasid enam kui kakskümmend 

aastat tagasi. Külalistele tutvustatakse Haapsalu kirikuid, kohalikku kultuuri ja tavasid. 

Sõpruspäevade ajal toimuvad ühised palvused ning kontserdid mõlemas kirikus. Uksed on avatud 

kõigile. Sõpruspäevi toetab rahaliselt Eesti Kirikute Nõukogu.  

R, 24. mai kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 20 sõprusõhtu (Jaani kirik). Tervitused. Laulab 

lasteansambel Sirje Kaasiku juhatusel. 

L, . mai kl 10-13 ümarlaud ja rühmatöö (kutsetega; osalemise soovist palun teada anda õpetajale). 

Ettekanded: peapiiskop Andres Põder; õpetaja Tiit Salumäe; esimees Madis Kütt ja aseesimees 

Kristi Ainjärv. Töörühmad: jumalateenistus ja muusikatöö; laste- ja noortetöö; kirik ühiskonnas; 

koguduste liikmete omavaheline suhtlemine (KUTSEGA); kl 10-13 ühendkoori proov 

(toomkirik); kl 14-17 sõpruspäeva külalistele ekskursioonid; töötoad; kl 18 pidulik kontsert 

(toomkirik). Laulavad Loviisa, Haninge ja Haapsalu koorid ja Schmalkaldeni ansambel. 

Ühendkooride esituses Sirje Kaasiku „Missa brevis.“ 

P, 26. mai kl 11 sõpruspäevade lõpetamise pidulik tänujumalateenistus armulauaga (toomkirik). 

Teema: Varjatud Jumal. Teenivad piiskop Einar Soone, praost Tiit Salumäe ja sõpruskoguduste 

vaimulikud ja laulukoorid.  

R, 31. mai kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

http://www.haapsalulinnus.ee/
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Toomkirik ja muuseum. Vaata www.haapsalulinnus.ee Mai kuus on toomkirik ja konvendihoone 

avatud iga päev kl 10-16. Suvekuudel on 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/?id=1021&year=2013&month=5&day=1&list_period=WEEK 

1.MAI - HAAPSALU LINNUSE AVATUD USTE PÄEV. 

Suvehooaeg avatakse 1. mail traditsioonilise avatud uste päevaga. Päeva avalöögiks on kell 12 

piiskopilinnuse kellatornist üle linna kaikuv kellamäng, kl 12 päeva avasõnad ja kontsert 

toomkirikus. Esineb naisansambel Rukkilill. Järgneb näituse „Saare-Lääne piiskopkond - mälestus 

300-aastasest riigist“ avamine. 

Tere tulemast Haapsalu piiskopilinnusesse! 

SA Haapsalu Piiskopilinnus juhataja Ülla Paras - 53462673 

Jaani kirik. Igal reedel kl 9 on hommikupalvus. 

Surnuaiapühad: E, 24.06 kl 16 Haapsalu Vanal kalmistul ja kl 17 Haapsalu Metsakalmistul. 

 

Eelseisvad kontserdid: 

L, 01.06 kl 20 Haapsalu Suvemuusika kontsert (Jaani kirik). Esinevad Riho Sibul, Raul Vaigla ja  

Toomas Rull. Sissepääs piletiga. 

P, 02.06 kl 17 kirikukontsert (toomkirik) - Rudolf Tobias 140. Laulavad Läänemaa koorid. 

L, 08.06 kl 18 Nargenfestivali kontsert (toomkirik). 

P, 09.06 kl 11 Jumalateenistus ja Rootsi laulupeo aastapäeva tähistamine (toomkirik). Järgneb 

rongkäik ja laulupidu piiskopilinnuses. 

L, 29.06 kl 20 Haapsalu Suvemuusika kontsert (Jaani kirik), Hortus Musicus. Sissepääs piletiga. 

P, 30.06 kl 12.30 Ingeri-Soome laulupeo avajumalateenistus (toomkirik). 
 

XX Haapsalu Vanamuusikafestival 3.–7. juuli, Haapsalu toomkirik, Jaani kirik, Kuursaal 
 

K 3.07 kl 20 Avakontsert: The Tallis Scholars (toomkirik). Dirigent Peter Phillips. Kavas: 

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

Desprez 

N 4.07 kl 20 Hukutav polüfoonia (toomkirik). Gamba-ansambel Phantasm: Laurence Dreyfus, 

Markku Luolajan-Mikkola, Mikko Perkola. Kavas: Orlando Gibbons, Matthew Locke, Henry 

Purcell, Johann Sebastian Bach, Thomas Tomkins. 

N 4.07 kl 23 Brandenburgi kontserdid nr 2, 4, 5 (Jaani kirik). Tallinna Barokkorkester.  

R 5.07 kl 20 Tomás Luis de Victoria – Officium defunctorum (toomkirik) Haapsalu Festivalikoor. 

Dirigent Toomas Siitan 

R 5.07 kl 23 Bach & tšello (Jaani kirik) Markku Luolajan-Mikkola (barokktšello). Kavas 

tšelloversioonid Bachi teostest sooloviiulile 

L 6.07 kl 20 Daimonion Ensemble (Jaani kirik) Anaïs Chen (barokkviiul), Daniel Rosin 

(barokktšello), María González (klavessiin). Kavas kõrgbaroki virtuoosimuusika (Corelli, 

Geminiani, Francoeur, Muffat jt) 

L 6.07 kl 22.30 Laupäevaõhtu 16. sajandi seltskonnalauludega (kuursaal) 

P 7.07 kl 20 Johann Sebastian Bach – Missa h-moll (toomkirik). Ansambel Studio Vocale, 

Tallinna Barokkorkester ja solistid. Dirigent Toomas Siitan 

 

PRAOST EERIK HIISJÄRV 100 
 

„Ja sedamaid rääkis Jeesus nendega ja ütles: Olge julged, mina olen see; ärge kartke mitte.“ 

(Mt 14:27). Nende sõnadega lõpetas Eerik Hiisjärv oma elulookirjelduse 12.10.1937. 

30.04.1913 sündis Tartus Kusta ja Friderike Hinriksoni peres poeg, kes sai ristimisel 19. mail 

nimeks Erich. Suure pere isa teenis leiba kingsepana ja ema õmblejana. Vennad-õed, kellega Erich 

http://www.haapsalulinnus.ee/
http://www.haapsalulinnus.ee/?id=1021&year=2013&month=5&day=1&list_period=WEEK
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koos kasvas olid Ferdinand, Harri, Endel, Leida ja Aino. Ta lõpetas Tartu Hugo Treffneri 

Gümnaasiumi 1931. Noorena oli küpsenud soov saada pastoriks ja nii õppis ta Tartu Ülikooli 

Usuteaduskonnas 1933-1937. Nimede eestistamisel sai ta nimeks Eerik Hiisjärv. Prooviaastal oli 

ta Torma ja Tartu Peetri koguduses. Ordineeriti 26. detsembril 1938 Tallinna Piiskoplikus 

Toomkirikus piiskop H. B. Rahamägi poolt. Eerik Hiisjärv teenis aastatel 1939–1949 Kodavere 

kogudust. Sealt leidis ta endale abikaasaks Elleni (17.01.1921 – 17.01.2010). 25. märtsil 1944 

sündis poeg Jaak (surnud 16.05.2007).  

1949.a. määrati õpetaja Hiisjärv Haapsalu koguduse õpetajaks. Algus Haapsalus oli raske. Ajad aga 

muutusid ja kogudus kasvas. Haapsalu aastad olid Hiisjärve pere ilusamad ajad. Praostkond 

tugevnes. Eerik Hiisjärve ajaloo huvist kantult koostas ta 1964. a. käsikirjalise raamatu „Haapsalu 

Jaani kiriku päritolu.“ Tema hobideks olid fotograafia ja muusikat. Tal oli väga hea lauluhääl ja ta 

hindas kõrgelt liturgia laulmist. Eerik Hiisjärvest sai Kirikukogu liige 1953, 1961 Lääne 

praostkonna abipraost, 1966 assessor, 1972 Konsistooriumi presiidiumi liige ja 1968 Lääne praost. 

Haapsalu Jaani koguduse kõrvalt oli ta vastavalt vajadusele Martna, Ridala, Noarootsi ja Lihula 

hooldajaõpetaja. Mitmed välislähetused viisid EELK esindajana erinevatesse Euroopa maadesse. Ta 

töötas alates 1956. a. agenda ajakohastamisega ja kutsuti 1969 komisjoni liikmeks.  

1975. a. kevadel kutsuti Hiisjärv Tallinna piiskopliku Toomkoguduse õpetajaks. Ülesanded 

kirikuvalitsuses lisandusid. 1976–1987 oli ta Tallinna praostkonna praost ja 1981–1990 peapiiskopi 

alaline asetäitja. Peale peapiiskop Edgar Harki surma 1986 määrati Eerik Hiisjärv peapiiskopi 

kohusetäitjaks, millisel kohal oli ta kuni -11 juunini 1987 kui EELK Kirikukogu valis peapiiskopiks 

Kuno Pajula. Eerik Hiisjärv jäi pensionile 1990. Issand kutsus Eerik Hiisjärve ajast igavikku 20. 

mail 1995 ja ta saadeti Tallinna Piiskoplikust Toomkirikust puhkama Tallinna Rahumäe kalmistule.  

 
 

Õpetaja Eerik Hiisjärve jutlus Haapsalu Jaani kirikus, 21. aprillil 1963 

 

KELLE JAOKS ON ELU? 

Rooma 5, 12-19. 
Elu ja surma küsimused on tähtsad üksikule inimesele samuti kui tervele inimkonnale. Hälli juures 

seistakse ikka rõõmsa ärevusega, haua juures aga leina ja kurbusega. Uus elu toob uusi võitlusi ja 

võite, haua juures aga tahame öelda tänu; küsimusi on meil niihästi hälli kui ka haua juures. 

Neist mõtetest ja küsimustest, mis on ärganud hällide juures ja kalmude kaldail, on kasvanudki tung 

leida vastus küsimusele: kelle jaoks on elu? Vanad rahvad püüdsid kasvatada lapsi tugevaiks, et 

elutormid neid ei murraks, et nad saaksid võideldes võita. Isegi niipalju lubasid na endile, et nõrgad 
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ja hingitsevad elud kustutati, et teistel, tugevamail oleks rohkem ruumi ja nad võiksid saada veelgi 

tugevamaiks. Siin oli õigustuseks ja eeskujuks aednik, kes paljude taimede hulgast välja nopib 

nõrgad ja säästab tugevad, et need võiksid laiuda ja vilja kanda. Ka viljapuudelt lõigatakse 

nõrgemad vesivõsud oksad, et tugevad saaksid rohkesti vilja kanda. 

Aga see, mis oli õige peenramail ja viljapuuaias, ei osutunud kõlbavaks inimeste jaoks. Vaatamata 

tugevale selektsioonile, on see rahvas jäänud ainult ajalooraamatu lehekülgedele; hilisemad rahvad 

on aga ikka veel otsinud püsimajäämise saladust ja me otsime seda ka praegu ja kõikjal. Tänapäeva 

rahvad ei võta neid otsinguid naljaks, vaid püüavad olla tõsised oma püüdlusis. Kelle jaoks on elu? 

Samuti kui rahvaste mureks on iga rahva säilimise saladused, on kristlased püüdnud leida vastuse 

põhilisele küsimusele - kes jääb? Otsingud on olnud kord arad, kord tungivad, kord pealiskaudsed, 

kord tõsised, päriselt kadunud ega vaibunud ei ole need olnud iialgi. Uuendatud hoo ja innuga 

seisavad kristlased seesuguste küsimuste ees aga just Ülestõusmispühade puhul, sest siis on jälle 

juttu kannatamisest - Kristuse ja igaühe oma kannatamisest; surmast - Kristuse ja igaühe oma 

surmast; ja edasi ka ülestõusmisest - Kristuse ja igaühe oma ülestõusmisest. Loomulikult tahaks iga 

tõsine kristlane (eks ole kristlastegi hulgas neid, kes elule tahaksid panna pealkirjaks "komöödia", 

"naljand"!), et ta ülestõusmine oleks igaveseks eluks. Aga siin tärkabki see mõte: - ei saa igaüks 

taevariiki... - ja edasi küsimus: - kes saavad õndsaks, kelle jaoks on elu? 

Nagu vastuseks sellele võrsuvad arvamised, et õndsaks saab inimestest ainult teatud hulk ja saavad 

ainult teatud kogu või koguduse liikmed. -Kes? 

See võitlus ei ole XX sajandil tärganud. Juba esimeses koguduses Roomas oli see kristlastele selge, 

et surm on elu vaenlane. Veel enam: oli selge, et patt ja surm - lahutamatud sõbrad - olid selleks 

okastatud tsooniks, millest inimestel on raske üle minna. Ja ometi see tsoon tuleb ületada. - Kuidas? 

See, mille Aadam käest andis, sai uuesti inimese omaks alles Kristuse läbi. Kui Aadamas oli patt 

surma toonud, siis Kristuse surm sai lunastajaks. Aga kellele? - Jälle seisame selle küsimuse ees. 

Aga vastuski pole kaugel, peitub Kristuse sõnades: tervele pole arsti vaja. Seejuures ei nimetata 

terveks mitte seda, kelle arst on tunnistanud terveks, vaid seda, kes ei tunne oma häda. Patt inimeses 

sarnaneb väga tihti vähktõvedele, mis on oma peamise töö juba teinud, kui ta end inimesele tunda 

annab. Kui paljud pääsevad? Kes pääsevad? - Ja jälle oleme vana küsimuse ees: kelle jaoks on elu? 

Vähktõvest pääsemise esimene tingimus on haiguse äratundmine. Tähtsusetu on haige kuulumine 

siia või sinna, samuti pole kuskil määratud tervenejate arv. Kõik võivad saada terveks, kui nad 

haiguse avastavad! Kes võivad pääseda elule, kes võivad saada õndsaks, kelle jaoks on elu? Tuleb 

usaldada meie kirjasõna, et Kristuse ohver on "kõigile inimestele elu õigustuseks." Ühe lahkusu 

elatanud juht ütles oma haigevoodil lühikest aega enne teekonna lõppu: ei aita kuulumine sellesse 

või teise Kirikusse, aitab usk, aitab Kristuse arm. See meenub ikka siis, kui tehakse juttu mõnest 

õndsakssaavate arvust või mõnest kogust. Kõigi eest on Kristuse ohver, kõigi jaoks on ka elu! 

Need, kelle jalg julgeb astuda okastatud tsooni, võivad seda ainult Kristusele lootes. Ja nii nad 

võidavad, sest Kristus on kõigile inimestele elu õigustuseks. Kes selle järele haarab, selle jaoks on 

elu! 

 

KIRI EMALE 

 

Eelolevaks emadepäevaks kutsume üles kirjutama kirja oma emale (või temale mõeldes). Kirjas 

võiks kirjutada sellest, mida olete oma emalt õppinud või miks on ta teie jaoks tähtis, oluline ja 

eriline. Kirja võib kirjutada ka emadele, kes on kutsutud ajast igavikku. Kiri palume esitada 8. 

maiks 2013 koguduse e-posti aadressile haapsalu@eelk.ee või tuua kantseleisse. Kirjad palume 

varustada autori nime ja kontaktandmetega (telefon ja e-posti aadress). Palume kindlasti lisada, kas 

soovite kirja avaldamist anonüümselt või nimeliselt. Kirju esitleme emadepäeva pidulikul 

perejumalateenistusel toomkirikus pühapäeval, 12. mail. Täpsem teave: kengman@hotmail.com, 

5289527. PALUME KIRI PEATSELT ÄRA SAATA! 

 

mailto:kengman@hotmail.com
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KOGUDUSE JUHATUSE TÖÖST. 
 

Juhatuse koosolek toimus 8. aprillil. Võeti teadmiseks eelmise koosoleku protokoll, taotlused, 

lepingud ja aruanded. Lepiti kokku praost Erik Hiisjärve 100. sünniaastapäeva tähistamises Jaani 

kirikus 28.04. Madis Kütt andis ülevaate eelarve täitumise kohta. Seisuga 01.04. on liikmeannetusi 

laekunud 25 % (2743,00 €), korjandustest on laekunud 19% (1048,40,09 €). Laekunud on 

kantseleimaja katuse remondiks saadud GAW toetus Konsistooriumilt 10000,00 €. Tööd algavad 

peatselt. Kuulati õpetaja informatsiooni sõpruspäevade ettevalmistuse hetkeseisust. Osaleb 80 

väliskülalist sõpruskogudustest Soomest, Rootsist ja Saksamaalt. Kutsed saadetakse Haapsalu 

Linnavalitsusele ja Lääne Maavalitsusele, Läänemaa Turismile jt. Reedel on sõpruspäevade 

avamine. Kirikute ringkäigu kohta laupäeval teeb Tõnis Padu täpsema kava. Pealelõunaste 

huvitegevuste programmi koostab Mare Tereping. Pühapäeval on Toomkirikus pidulik 

jumalateenistus. Kirikukohv on Piiskopilinnuse väikese linnuseõue muuseumi katusel. 

Kuulati õpetaja informatsiooni koguduse tegevuse kavandamisest. 

 Koguduse koor ja õpetaja sõidavad Soome Seinäjoele 3.-5.05. 

 11.05 kell 10 talgupäev Jaani kiriku ja kantselei kinnistute ja hoonete koristamiseks, 

kirikuvalve koolituspäev Jaanisaalis. Kõik abilised on teretulnud! 

 18.05 kell 19 kirikukontsert ja muuseumiöö programm. Toomkirik on avatud hilisõhtuni. 

 Leeripüha on Nelipühal 19.05. Külas on Siberi luterliku kiriku piiskop Vsevolod Lõtkin. 

 09.06 Rootsi jumalateenistuse ja laulupäev. Külas on õp. Patrik Göranson. 

 23.06 kell 10 jumalateenistus toomkirikus. Võidupüha tähistamine Haapsalus.  

 Tippüritused on Vanamuusika XX festival ja XX Rahvusvaheline Keelpillifestival  

 Hiiumaa kirikupäevad 28.- 30. juuni. Esinevad koguduste koorid.  

 30.06 Ingerisoomlaste laulupidu Haapsalus. 

 Võimalik on registreeruda koguduse väljasõidule 20. augustil Osmussaarele.  

Järgmine juhatuse koosolek on 13.05.2013.  

 

SIRVIDES KOGUDUSE KROONIKAT. 

 

158 aastat tagasi 

28. mail 1855 saabus linna härra piiskop von Pauffler, et mudavanne võtta. 

148 aastat tagasi 

Kolmapäeval, 19. mail möllas Eestimaal, ka Haapsalus, orkaan, millist polnud nähtud ammusest 

ajast saadik. Metsas kisti juurtega välja ja murti pooleks tuhandeid puid, Haapsalu eeslinnad ujutati 

üle, aia laastati, majapidamisriistad uhuti veega minema. 

130 aastat tagasi 

Keisripaari kroonimine. 15. mail 1883 leidis aset Tema Majesteedi keiser Aleksander III 

Aleksandrovitši ja tema abikaasa keisrinna Maria Feodorovna kroonimine. Kell 2 pärastlõunal 

jõudis siia telegramm täide viidud kroonimise kohta ning kolm käskjalga, igaüks assistendi ja 

trummilööja saatel, tegid otsekohe selle sõnumi kogu linnale teatavaks. Vahetult pärast seda 

hakkasid elanikud oma maju lillede, lehevanikute ja lippudega kaunistama ning nõnda oli linn juba 

samal õhtul kõige pidulikumas ehtes. Järgmisel päeval toimus kaks pidulikku jumalateenistust, üks 

saksa ja üks eesti keeles. Kell 3 leidis hotellis „St. Peterburg“ aset pidulik dinee. Õhtul toimus särav 

illuminatsioon ja kohale saabunud suvekapelli helide saatel kihasid tänavad inimestest varaste 

öötundideni. 

74 aastat tagasi 

Mai kuu 14. päeval 1939 oli emadepäeva jumalateenistus, mis oli kujunenud iga aastaseks tõsiseks 

perekonna ja kodu pühaks, mille mõju ulatus üle emadepäeva ka igapäevasesse ellu. Peale 

jumalateenistuse korraldati aktuseid koolimajades. 
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SAAME TUTTAVAKS – SIGRID VESKE. 
 

Kes palju teeb, see palju jõuab. See vanasõna sobib hästi iseloomustama Sigrid Vesket (40), 

Haapsalu Püha Johannese koguduse pühapäevakooli õpetajat, toomkoori lauljat ja koguduse 

nõukogu uut liiget. 

Sigrid Veske on Haapsalust pärit, siin sündinud ja koolis käinud. Elab Haapsalus, aga tööle sõidab 

iga päev Tallinna. Töötab firmas, mis tegeleb ravimiuuringutega. Tema töö on mõõta luutihedust, 

sest osa uuringuid on seotud luutiheduse probleemiga. Sigrid Veskel on kõrgharidus sotsiaaltöö alal, 

kuid seda tööd on ta vähe teinud. Enne ravimifirmasse minekut töötas ta Tallinna keskhaiglas. 

Haapsalust iga päev Tallinnas tööl käia pole naljaasi, aga neid, kes seda maad iga päev sõidavad, on 

Haapsalus palju. Koguduse liige ja koguduses tegev on Sigrid olnud 1990. aastast, mil suur osa 

tema klassist käis leeris. Paljud klassikaaslased, näiteks koguduse juhatuse aseesimees Kristi 

Ainjärv on kogudusega aktiivselt seotud siiani. Pühapäevakoolis on Sigrid taas kolmandat aastat. 

Varem oli ta pühapäevakooli õpetaja aastail 1990–1995, aga siis tuli pikem vaheaeg. „Ikka on vaja 

tundi ette valmistada, ilma ei saa,” tunnistas Sigrid Veske. 2009. aasta suvest laulab Sigrid koguduse 

Toomkooris, varem, 1990–1995 oli ta noortekoori liige. Vahepeal ei olnud kogudusetöö võimalik, 

sest õpingud võtsid oma aja ja siis oli ta veel 1,5 aastat Saksamaal Hannoveris lapsehoidja. 

Sigrid oli omal ajal noorläänlane ja sealt on pärit tema ajaloohuvi. Noorläänlased olid tollase 

ajalootudengi Kalev Jaago ja Lääne Elu tollase ajakirjaniku Anneli Ammase ümber noorte 

muinsuskaitseühenduseks koondunud kooliõpilased. Nende üks võimsamaid aktsioone oli 1987. 

aasta augustis, mil nad öösel maalisid vanalinna tänavaile nende endisaegsed nimed. Sellest tuli 

paksu pahandust ja läks veel tükk aega, enne kui tänavanimed ennistati. 

Praegu on Sigrid suguvõsauurija ja Genealoogia seltsi liige. Sigridi isa suguvõsa on pärit Lähtru 

kandist, ema juured on Suure–Jaanis. Ema suguvõsa kõige kaugem sünnidaatum on 1625. aastast. 

Isa esivanemate ajalugu on dateeritud 1790. aastateni. 

Ent sellest kõigest jääb Sigridil veel aega ja energiat üle, sest läinud sügisel hakkas ta uuesti õppima 

— mööblirestaureerimist Haapsalu kutsekoolis. „Ajaloohuvist,” põhjendas ta. Kas sellest saab tema 

uus elukutse või hobi, on tal praegu veel raske öelda. „Esialgu ikkagi hobiks, aga mine tea, mis elu 

toob,” jättis ta otsad lahti. 

Küsimusele, mis hoiab teda usu ja kiriku juures, vastas Sigrid: „See annab mulle hea enesetunde. 

Annab enesekindlust ja julgust. Tunnen ennast koguduse inimestega koos olles hästi.” 

Küsitles Lehte Ilves 

 
 

Pildil on Sigrid detsembris 2012 Hiinas. 
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MART SALUMÄE PAJATAB. 

Pastor, köster ja tuuletallaja. 

 

Eesti Vabariigi algaastail, kui riigikogus tahtsid sotsid vastu võtta seaduse, mis oleks lõpetanud 

usuõpetuse andmise Eesti koolides, peeti selle üle tuliseid vaidlusi. Usuõpetuse kaitseks võttis sõna 

riigikogu saadik praost Jaan Lattik, seejärel pidas toetava sõnavõtu üks Läänemaalt riigikogusse 

valitud mees, kes pidas köstriametit. Siis tõusis üks sotsidest üles, ja pahandas: " Siin on tunne nagu 

istuks kirikus! Esmalt räägib pastor, siis laulab köster..." Lattik hõikas vahele: "Ja nagu äsja 

kuulsite, on meil tuuletallaja ka!"  

 

OTT MARTEN OMA EMMEST. 

 

Kõige kallim.  

"Siis kui mul ükskord naine on, siis on tema kõige kallim, aga nii kaua on emme kõige kallim!" 

 

SÜNNIPÄEVAD MAIS 

 

1. mai Mai-Ellen Koop 

 Saima Lillep 

 Ants Murd 50 

 Maie Soon 55 

 Mai Nuudi 40 

2. mai Maret Peikel 

 Aase Saareväli 

4. mai Tõnis Teller 

5. mai Aet Peterson 

 Kaili Saarkopli-Kõre 

6. mai Tõnis Vare 

 Jane Möll 

7. mai Heli Murik 

 Eva Reede 40 

 Kaido Erik 

 Triini-Mirel Toomson 

9. mai Maie Juur 

10. mai Janelin Reimets 

11. mai Aidi Vallik 

12. mai Rando Aljas 

13. mai Anu Karm 

14. mai Rene Tammo 

17. mai Evelin Loman 

 Hardi Lämmergas 

 Keity Kurst 

 Maxwell Konstantin Weyandt 5 

19. mai Valeri Valikov 

20. mai Helmi Antsi 90 

 Lembit Ruuben 

22. mai Marianne Kariste 

23. mai Diana Hübinette 

 Janek Herzmann 
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 Kaire Marttila 

24. mai Margus Schasmin 

26. mai õpetaja Peeter Paenurm 

 Merle Loodus-Adamson 

 Katrin Kaasik 25 

27. mai Meeri Mutso 89 

28. mai Milvi Pärn 

 Triin Leit 

 Thomas Sägi 5 

29. mai Helmi-Rosalie Kütt 91 

 Sirje Ehala 

 Olavi Post 50 

 Keiu Barndõk 
 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 

 

JOHANNESE SÕNUMITE TOIMETUS ÕNNITLEB! 

1. mail ristib õpetaja Katharina Ufholz   2. aprillil sündis Kristel ja Alari Engmani 

Maria ja Micha Straussi tütre Grete Katharina, peresse poeg Ekke Oskar. 

kes sündis 4. märtsil oma kodus Haapsalus. 

 

            

Grete Katharina vanaema Liaga.   Ekke Oskar oma kodus koos suure sõbraga 

 

PALJU ÕNNE KÕIGILE EMADELE JA VANAEMADELE EMADEPÄEVAKS! 
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MAI JUHTSALM JA PALVE 

 

Et ta nüüd Jumala parema käega on ülendatud, siis ta on saanud Isalt Püha Vaimu, nagu oli 

tõotatud, ning on selle välja valanud; seda teie nüüd näete ja kuuletegi. Ap 2:33 

 

Jumala Vaim, 

loomise hingeõhk kuulub Sulle. 
 

Jumala Vaim, 

maailma ohked kuuluvad Sulle. 
 

Jumala Vaim, 

osaduse ime kuulub Sulle. 
 

Jumala Vaim, 

armastuse tuli kuulub Sulle. 
 

Ja Sa täidad meid pilgeni, 

ja Sa täidad meid pilgeni. 

 

EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

 

Koguduse kantselei on avatud E, K ja R  kell 9-15. Kohtumine koguduse õpetaja Tiit Salumäega 

on soovitav leppida eelnevalt kokku (tel. 52 80635). 

Annetusmüük on avatud reedeti kell 9.30-13. 

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 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. 

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