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Novembris on mitu püha: on hingedepäev, on isadepäev ja on igaviku– ehk surnutepüha, millega 

lõpeb kirikuaasta ning algab ootamisaeg ehk advent. 
 

Kui mai teisel pühapäeval mõtleme emadepäeva tähistades emadele, siis novembri teine pühapäev 

on isade päralt. Täname Taevaisa selle eest,  mida ta on meie heaks teinud, aga mõtleme ka oma 

perele. Isadepäeval on mehed heatahtliku tähelepanu all nii kirikus kui ka kodudes. 
 

Igavikupüha tuletab meelde, et ka meie peame ükskord surema. Kas oleme selleks valmis? 
 

Lahkunute mälestuspüha asetab meie elu kaduvuse ja igaviku ette. Surnutepüha vaikus viib meid 

kõrvale elu rahutult teelt ja juhib mälestuste radadele, kus kohtame neid, kes on kunagi olnud 

lahutamatu osa meie elust. Elava kristliku usu tähtis sõnum on: usalda iseennast ja oma armsaid — 

ligidal ja kaugel, elus ja surmas — Jumala hoolde. Usalda  Tema armu kaitsvate tiibade varju, keda 

meie ei tunne kui pimedat saatust, vaid kui elavat Issandat ja meie taevast Isa Tema Poja ja meie 

hingede lunastaja Jeesuse Kristuse läbi. 
 

Piibel kui Jumala Sõna on rikas tõdede poolest, mida vajame oma hingerahuks ja terviseks, aga ka 

oma maise rännaku õigeks mõistmiseks ja kasutamiseks. Ta sisaldab kõike, mida vajame, kui surm 

puudutab valusalt. 
 

Igavikupühal mõtleme armastuses ja palves kõigile, kelle kaudu Jumal on rikastanud meie elu. 

Mõtleme neile, kellega koos oleme jaganud õnne ja valu. 
 

See on Jumala armastus, mis meenutab meile elu lühiduse kaudu, et Tema on meid loonud igavese 

elu ja õndsuse jaoks. Jumala Sõna ütleb mõnigi kord: just täna, just nüüd on õige aeg valida elu ja 

igavikutee! Ärgu meie süda siis öelgu: ma teen seda homme, ma teen seda tulevikus. Saame vastata 

Jumala armastuse kutsele juba täna. Meie julgus ja rõõm juurdub kindlas veendumuses, et meil on 

Jumala armu kaudu  midagi, mille üle ei ole meelevalda ei vanadusel, haigusel ega surmalgi. 
 

Surnutepühast saab ükskord meie südamele auline igaviku päev, kus paistab Kristuse valgus neile, 

kes on lahkunud, ja tuleb meiega kaasa, et meid juhtida tõe ja armastuse teedel, et meid õnnistada 

— ristilöödud ja surma ära võitnud Lunastaja kaudu. 

 

Õpetaja Kari Tynkkynen 

 



ÕNNITLEME! 

Kristel ja Alari Engmani peresse sündis 19. oktoobril poeg Uku Emil. Pühakiri ütleb (Psalm 

100:5): „Issand on hea, tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlveni.“ 

 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA NOVEMBRIS  

 

T, 1. november kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 4. november kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

P, 6. november kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Jeesuse saadikud. Teenivad 

õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves. 

E, 7. november kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 8. november kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 11. november kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

P, 13. november kl 11 isadepäeva perejumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Valvake. 

Teenib õpetaja Kari Tynkkynen. Laulab koguduse lastekoor, juhatab Sirje Kaasik. kl 11-12.15 

lastekirik ehk pühapäevakool (NB! toomkiriku käärkamber). 

E, 14. november kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 15. november kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 18. november kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

P, 20. november kl 11 igavikupühapäeva jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Kristus 

– kõiksuse Issand. Laulab koguduse segakoor. Teenib õpetaja Tiit Salumäe. 

E, 21. november segakoori proovi ei toimu. 

T, 22. november kl 19 toomkoori proov (toomkirik). 

R, 25. november kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

L, 26. november kl 18 advendikontsert (toomkirik). Esinevad Lauttasaare Laulajat segakoor 

(Soome) ja Haapsalu Kammerkoor. Sissepääs: vaba annetus) 

P, 27. november kl 11 Esimese advendi jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Sinu 

kuningas tuleb alandlikkuses. Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves. Laulab segakoor 

Soomest – Lauttasaare Laulajat; kl 16 jumalateenistus maakonna haiglas; kl 17 advendikontsert 

(toomkirik). Ettekandel on Sirje Kaasiku advendi- ja jõululaulud. Esinevad Haapsalu koguduse 

lastekoor, toomkoor ja naiskoor Kaasike. Sissepääs: vaba annetus; kl 18 advendiküünla süütamine 

piiskopilinnuses. Kaasa palun võtta küünlalatern, et advendivalgus koju kaasa viia. 

E, 28. november kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 29. november kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

 

VEEL INFOT 

Jumalateenistus armulauaga on igal pühapäeval kl 11 toomkirikus. OLED OODATUD! 

Lastekirik. Lastekiriku kogunemised on jätkuvalt iga kuu teisel pühapäeval. Ehkki varasemas 

reklaamis on öeldud, et alates novembrikuust on tunnid Jaanimajas, koguneme siiski isadepäeval, 



13. novembril kl 11 lastekiriku tundi toomkiriku käärkambris. Jõulukuul koguneme 11. detsembril 

kell 11 ja uuel aastal jätkame taas 8. jaanuaril. Lastekiriku juhendajad on Riina Teller, Sigrid Veske, 

Maria Strauss ja Lydia Kalda. Kõik lapsed on südamest teretulnud! Teave tel 53 477633 – Lydia või 

haapsalu@eelk.ee 

Lastekiriku lauluring. Juhendab Lia Salumäe - 53 039835. Oodatud on lapsed alates 5-st 

eluaastast. Kogunetakse kord nädalas Jaanisaalis. 

Leerikursus. Sügisene leerikursus algas 18. septembril. Leeritundide ajad on lepitud kokku ning 

need toimuvad Haapsalus ja Tallinnas. Leeri infot saab koguduse õpetajalt tiit.salumae@eelk.ee  

Leerikoolis tutvutakse Piibli, kiriku õpetuse ja ajalooga ja koguduse eluga, aga ka maailma 

usunditega. Leeri kaudu leiad endale uusi sõpru. Leerikursus lõpeb leeripüha ehk 

konfirmatsiooniga, mille läbi leerikooli lõpetanu saab koguduse täisõiguslikuks liikmeks. Leeritatu 

võib tulla armulauale, saada ristivanemaks, lasta abielu laulatada ja kandideerida koguduse 

juhtorganitesse.  

Eakate teetund. Kogunetakse igal reedel kl 15 Jaanisaalis. 

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

keskaegne klassituba jm avatud ettetellimisel. Vaata lisa www.haapsalulinnus.ee Kirik on avatud 

peaukse kaudu jumalateenistuste ja kontsertide ajal. Jaani kirik on avatud ettetellimisel. 

Kiriklikud talitused palume kokku leppida koguduse õpetajaga. 

Diakoonia annetusmüük (Kooli 6) on avatud taas tavapärastel aegadel: E, T, K ja R kl 9.30-13.30. 

Saadaval on soodsalt laste ning täiskasvanute riided ja jalatsid.  

Koguduse kantselei, Kooli 6, avatud E-K, R kl 9-15. Tel 473 7166, 52 8063, e-post 

haapsalu@eelk.ee Kohtumine koguduse õpetaja Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt 

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/  

http://www.eestikirik.ee/ 

Koguduse nõukogu koosolek toimub 10. detsembril algusega kl 11 Jaanimajas. 

 

Muusikasõpradele.  

Advendi- ja jõuluaeg 

L, 26. nov kl 18 Lauttasaare segakoor (Soome) ja Haapsalu Kammerkoor. 

P, 27. nov kl 17 Esimese advendi kontsert Toomkirikus. Järgneb kl 18 advendiküünla süütamine 

piiskopilinnuses. 

L, 3. dets Läänemaa oratooriumikoor ja Haapsalu Kammerorkester. 

L, 10. dets Peterburi muusikud. 

T, 13. dets Eesti Filharmoonia Kammerkoor. 

P, 18. dets Laulustuudio Do-Re-Mi. 

K, 21. dets Toomas Anni ja Kadri Savva. 

R, 23. dets Arsise käsikellade ansambel. 

T, 27. dets Johannesepäeva kontsert-aktus. 

mailto:haapsalu@eelk.ee
mailto:tiit.salumae@eelk.ee
http://www.haapsalulinnus.ee/
mailto:haapsalu@eelk.ee
http://eelk.ee/
http://www.eestikirik.ee/


INFOKS 
 

Hea noor! 
 

Taizé kloostri vennad ootavad kohtumisele aastavahetusel Berliinis, kus kirikute ja linnapea kutsel 

peetakse 28. detsembrist 1. jaanuarini 34. Euroopa noorte kokkutulek. Et kümneid tuhandeid 

noori aasta lõpus vastu võtta, töötavad Taizé vennad koos Püha Andrease õdede ja vabatahtlike 

noortega juba septembri keskpaigast alates. 

Euroopa kokkutulekud on peamiselt noortele vanuses 17-35 eluaastat. Ka Sina oled kutsutud osa 

saama palverännakust ja kohtumisest toredate noortega, kes tulevad kokku üle maailma. Nii 

uskujad kui ka kahtlejad, kõik on teretulnud, et teha aasta lõpp eriliseks ja meeldejäävaks ning 

minna rõõmuga uude aastasse! 

 

Osale usalduse palverännakul Berliinis ja... 

… palveta koos kümnete tuhandete noortega üle kogu Euroopa; laula, ole vaikuses ja jaga 

oma usku. 

… koge külalislahkust Berliini peredes. 

... avasta Jumala kohalolu linnas, mis on avatud erineva traditsiooni-, kultuuri- ja 

religioonitaustaga inimestele. 

... kohtu inimestega, kes kuulutavad keset tänapäeva väljakutseid kõikjal linnas 

Evangeeliumi. 

... avasta kogukond linnas, mis on pikka aega olnud lõhestatud ja mis nüüd liigub rahu, 

usalduse ja lootuse radadel. 
 

Kulude katmisest 
 

Tänu bussifirma mõistvale suhtumisele ja heale tahtele maksab reis mugavas bussis ja heas 

seltskonnas marsruudil Tallinn-Berliin-Tallinn esialgsete arvutuste kohaselt 170 €. Tegemist on 

esialgse, kuid tõenäolise hinnaga. Täpne summa sõltub bussi täituvusest. Reisikulule lisandub Sinu 

panus, mis katab söögi, kohaliku transpordi jm kokkutuleku kulud. Panuse suurus erineb riigiti 

vastavalt riigi suhtelisele jõukusele. Eestlaste panused on järgnevad: 

Noored 55 €. Üle 35aastased 85 € 
 

Sõitu Berliini alustame 26. detsembril, tagasi Eestis oleme 3. jaanuaril. Täpsemad reisiga 

seotud asjaolud selguvad lähiajal, millest annan huvitatutele teada. 

Kokkutulekust osavõtjaid võõrustavad perekonnad Berliinis ja eeslinnades. Mõnel juhul võib 

majutuseks osutuda kogudusemaja, kool vmt. Seepärast võta kaasa magamiskott ja madrats. 

 

Kiirusta registreerimisega, bussis on ainult 50 kohta! Registreerida saad 9. novembrini 2011 

meilitsi reenatolmik@gmail.com või telefonitsi 523 4456. Registreeringu kinnituseks palun tasu 

esimene osa reisi maksumusest – 95 eurot – samuti 9. novembriks. 

 

Oled oodatud Taizé palvustele Tallinnas: 
11. novembril kell 19 Jaani kiriku katakombides, sissepääs kantseleist (Vabaduse väljak 1) 

26. novembril kell 18.00 Mustamäe Maarja Magdaleena koguduses advendipalvus (Tammsaare 

tee 135, Mustamäe linnaosa valitsuse keldrikorrusel, sissepääs sisehoovist) 

 

Reena Tolmik - 523 4456 

reenatolmik@gmail.com www.taize.fr 

http://www.taize.fr/
mailto:reenatolmik@gmail.com
http://mustamaekogudus.weebly.com/kontaktid.html
mailto:reenatolmik@gmail.com
http://www.taize.fr/


 

VEEL INFOT 

 

Sulev Saareväli pälvis muinsuskaitseameti tänu.  
Kaire Reiljan - Lääne Elu 

 

Haapsalu koguduse juhatuse ja nõukogu liiget Sulev Saarevälja tunnustas Muinsuskaitse Amet 

Haapsalu kirikute restaureerimise algatamise ja olulise majandusliku abi eest. Saareväli oli näiteks 

Haapsalu Jaani kiriku renoveerimise suurannetaja. 

Praost Tiit Salumäe ütles, et Saareväli väärib igal juhul tunnustust: „Tema panus on olnud 

mõõtmatu ja ega Jaani kirik oleks praegu sellises seisus, kui Sulev poleks tulnud ega öelnud: teeme 

ära.” Praost lisas, et Saarevälja panus oli ka moraalne: on vahe, kui kiriku remondivajadusest ei 

räägi üksnes kirikuõpetaja, vaid seda teemat hoiab üleval ning linnajuhtide ja muinsuskaitsega 

suhtleb tuntud isik. 

Tunnustamiseks esitati maakondadest sadakond projekti, millest valis ekspertkomisjon 43. 

Mullu sai tunnustuse Haapsalu linnavalitsus Promenaadi renoveerimise eest. 

 

***** 

Haapsalu Jaani kiriku korjanduspaku avamine. 
Arho Tuhkru - EELK 

 

Ennistuskotta Kanut jõudis haruldane korjanduspakk. Haapsalu Jaani kirik on läbinud suure 

restaureerimisega uuenduskuuri. Remondi käigus kaevati altarikõrvalt põrandast välja 18. sajandi 

lõpust pärit korjanduspakk ehk kiriku vaestekassa ning toodi restaureerimiseks ennistuskotta Kanut. 

Kui restauraator ja lukuavaja Helmut Välja 12. oktoobril alustas lukkude lahtimuukimist, siis võttis 

pea paar tundi aega üksnes tabaluku avamine. Teised 2 lukku läksid kiiremini. Lukkudest välja 

pudenenud metallitükkide järgi võis oletada, et neid on ennegi lahti muugitud. Kolmelukulised 

rahakirstud kirikus näitavad kiriku finantsdistsipliini ja rahalugemise korda, sest kassale pääses ligi 

üksnes siis, kui kolme võtme omanikud olid koos ja lugesid annetused üle. 

Lääne praost Tiit Salumäesõnul ei tea ta, et enam kui kolmekümne aasta jooksul, mil ta on Haapsalu 

Jaani kirikus töötanud, seda pakku keegi oleks avanud ning võtmete asukohast pole mingeid teateid. 

Avamisel selgus, et lisaks nõukogude-aegsete paberrahade ja müntide ning uuemate Eesti kroonide, 

on varaseimad mündid pärit 1912. aasta kopikad, üks eelmise vabariigiaegne sent ning mõned 

Saksa okupatsiooniaegsed pennid. Seega saab väita, et kassa on käigus olnud ka nõukogude ajal ja 

varasemad mündid on kassapõhjast jäänud lihtsalt kättesaamatuks. Omapäraste leidudena olid seal 

põhjas mõningad küünalde jupid, mis teadmata kombel olid sattunud korjanduspaku põhja. 

Haapsalu korjanduspakk on tammepuust välja raiutud ja raudsepistatud ukse ja vitstega ning peale 

restaureerimist leiab väärika koha oma kodukirikus Haapsalu Jaanis. 

Eesti kirikutes selliseid korjanduspakke on alles jäänud üsna vähe ja muuseumidesse viidutega on 

neid kokku ehk paarikümne ringis. 

***** 
Läänemaa sädeinimeseks valiti Leevi Reinaru 
Riina Tobias – Lääne Elu 

 

Laupäevasel (22.10.2011) kodanikeühenduste konverentsil Haapsalu kultuurikeskuses kuulutati 

välja Läänemaa sädeinimesed, kelleks sel aastal on tähelepanuväärsed vabatahtlikud. 

Läänemaa sädemete sädemeks valiti tänavuse Missio korraldaja Leevi Reinaru, EELK Lääne 



praostkonna abipraost, EELK Lääne-Nigula koguduse õpetaja ja EELK Misjonikeskuse juhataja. 

Sel aastal korraldas Leevi Reinaru juhitud vabatahtlikest koosnev meeskond kogu maakonda katva 

ligi sajast üritusest koosneva sarja "Missio" ajavahemikul 19.–28. augustini, mis kulmineerus 

rahvusliku suurüritusega ”Laul ja vabadus” 20. augustil 2011 Haapsalu piiskopilinnuses. 

Vabatahtlikke oli kaasatud korraldusse üle terve Eesti ning osaleti ka rahvusvahelisel tasandil. 

Sädeinimese tiitlid said sel aastal teiste hulgas ka: õpetaja Kari Tynkkynen, Jaanus-Janari Kogerman 

(SPA Haapsalu koguduse pastor) ja Anu-Lii Jürman (Kirbla koguduse esimees). 

 

JUHATUSE TÖÖST 
Juhatuse koosolekud toimusid 12. septembril ja 17. oktoobril. Juhatus avaldas tänu koguduse 

Toomkoorile, kes pälvis Narvas Maarjalaulude festivalil kuld-diplomi ja koorijuht Sirje Kaasik 

eripreemia.  

Iga koosoleku päevakorda kuuluvad lepingute sõlmimise küsimused ja aruannete kinnitamised. 

Juhatus kinnitas Kultuurkapitalile esitatud aruande oreli remondi stipendiumi kasutamise kohta ning 

laulu- ja tantsupeol osalenud kollektiivide toetusraha kasutamise lepingu. Kuulati Madis Küti ja Tiit 

Salumäe infot Jaani kiriku kasutuselevõtmise pidupäevast. Avaldati tänu pidupäeva õnnestunud 

läbiviimise eest. Jaani kiriku edasist kasutamist arutades pidas juhatus vajalikuks viia uue aasta 

algusest kirikuelu raskuskese Jaani kirikusse. Otsustati, et jumalateenistused hakkavad Jaani kirikus 

toimuma 8. jaanuarist 31. märtsini 2012.  

Tehti kokkuvõte turismihooajast toomkirikus. Turistina külastas piiskopilinnuse muuseumi ja 

toomkirikut 14 644 inimest. Külastajate arv oli sel suvel suurem kui viimastel aastatel.  

Juhatus tänab kõiki ohvrimeelseid annetajaid, kogudus on tulnud toime kulude tasumisega ja 

kogudusel võlgu ei ole. Tänu mitmele sihtannetusele ja toetusele on laekunud 48 088 €, see 

moodustab 106,28% aasta eelarvest. Korjandustest on tulnud 5333,26 €, mis moodustab 94% 

eelarvest. Muret teeb, et liikmeannetusi on 1. oktoobriks laekunud 5333,36 €, see on vaid 48% 

eelarves kavandatust. Et eelarve aasta lõpuks täita, on väga tähtis, et kõik koguduse liikmed 

tasuksid lähiajal oma liikmeannetuse. Kui on kahtlus, kas liikmeannetus on tehtud või mitte, võib 

järele pärida koguduse kantseleist. 

Kuulati koguduse õpetaja informatsiooni koguduse tegevusest. 

 Pühapäevakool. 11. septembril alustas taas pühapäevakool. Õpetajad on Maria Strauss, 

Sigrid Veske, Lydia Kalda ja Riina Teller. Muusikatööd teevad Lia Salumäe ja Sirje Kaasik. 

Lia Salumäe on otsustanud alustada pühapäeva lauluringiga. Pühapäevakool koguneb iga 

kuu teisel pühapäeval. Töö on alanud ja plaanid koostatud. Õpetajad on head ja 

motiveeritud.  

 Leerikool. Uus grupp alustas pühapäeval, 18. septembril pärast jumalateenistust. Leeripüha 

on 4. advendil, 18. detsembril.  

 Diakooniatöö. Annetusmüük jätkab pärast suvepuhkust endises rütmis. Annetusmüük seob 

inimesi, annab võimalusi suhelda. Eakate teetunnid jätkuvad septembri viimasest reedest. 

Vanemate inimeste iganädalane kohtumine on väga vajalik. Kogudus korraldab nende 

toomise, kes ise enam tulla ei suuda. 

 Jumalateenistuslik elu. Jumalateenistuste planeerimiseks koostatakse igakuised graafikud. 

 Meediatöö. Johannese Sõnumid saadetakse iga kuu alguses e-posti teel kõikidele 

soovijatele. Lõikustänupühaks anti välja Johannese Sõnumite paberväljaanne ja toimetati see 

koguduse liikmetele. Scripta Annalia 2011 (Lääne praostkonna aastakirjad) peaks ilmuma 

trükist advendiaja alguseks. Toimetaja on Lehte Ilves. Koguduse koduleht peaks valmima 

lähikuudel. 

 Välissuhted. Kuulati õpetaja informatsiooni, et EELK Konsistoorium on asutanud uue 

autasu – koostöömedali. Vastavalt statuudile on medal loodud seoses 20 aasta möödumisega 



Eesti taasiseseisvumisest. EELK koostöömedal antakse EELK välispartnerile – vaimulikule 

või ilmikule –, kes on osutanud silmapaistvaid teeneid Eesti Evangeelsele Luterlikule 

Kirikule või selle kogudusele. Juhatus taotles medalit järgmistele Haapsalu koguduse 

toetajatele: pastor emeeritus Harald Büsch, endine Hamburgi-Alt-Rahlstedti koguduse 

õpetaja; pastor emeeritus Oskar Björklund, endine sõpruskoguduse õpetaja Rootsi kirikus; 

Korsnäsi koguduse juhatuse esimees Sture Södergran; Kosnäsi koguduse liige Gunhild 

Westberg; Kosnäsi koguduse liige Elis Kammonen; Loviisa koguduse juhatuse esimees Juha 

Turja; pastor emeeritus Erkki Kokko, endine Helsingi Huopalahti koguduse õpetaja; pastor 

Hannu Vapaavuori, Huopalahti, nüüd Haaga koguduse õpetaja; Kerstin Abelson, 

Österhaninge sõpruskoguduse kantselei juhataja ja Österhaninge koguduse organist Mickael 

Fahlstedt. 

 Arengukava. Kuulati koguduse õpetaja informatsiooni EELK ja koguduse arengukava 

ettevalmistamisest. Kristi Ainjärv on jätkanud tööd, arengukava esitatakse detsembris 

kogunevale koguduse nõukogule. 

 Missio 2011. Kuulati informatsiooni Missio 2011 üritustest. Ühtekokku toimus kogu 

praostkonnas missionädala jooksul ligi sada üritust. Oikumeeniline tänujumalateenistus 20. 

augustil õnnestus väga hästi, osalejaid oli hinnanguliselt üle 2000. Koraalimaraton toimus 

vastavalt kavadele. Ka see ettevõtmine leidis väga hea vastuvõtu. Kahjuks ei ilmunud kohale 

kõik praostkonnad, mis põhjustas organist Lia Salumäele ülemäära suure koormuse. 

Kuressaare Pereraadio tegi kogu ürituses pildiraadios ülekande. 

 Juhatuse esimeeste IV konverents oli Nelijärvel 14.-16.10. teemal „Meie kirik – mis on 

õhus?“ Koguduse esindajana osales juhatuse aseesimees Raul Tammet. 

 Koguduse jõulupuu ja nõukogu koosolek otsustati pidada 10. detsembril Jaani kirikus. 

 Kantseleimaja katuse remont GAW-toetusel on kavas aastal 2012. Selleks tuleb aktiivselt 

tegelda kogudusepoolse toetuse hankimisega. 

 

Juhatuse järgmine koosolek on 14. novembril. 

 

Tiit Salumäe 

 

 

NATUKE NALJA 

 

Õpetaja: "Kas keegi oskab öelda, kui kaua Aadam ja Eeva paradiisis elasid?" 

"Mina oskan!" tõstab Robert käe. 

"No kui kaua siis?" 

"Sügiseni!" 

"Miks sa nõnda arvad?" 

Robert: "No ega siis õunad enne sügist valmis saa!" 

 

 

 

 

 



SÜNNIPÄEVAD NOVEMBRIS 

1. nov  Aaron Kiviloo 

3. nov  Jaanika Abel 

  Sandra Palk 

6. nov  Herbert Pajus 

  Marika Jõõts 

7. nov  Evald Laadoga 80 

  Ester Avila 

8. nov  Küllike Pennaste 

  Andri Meriloo 

  Tarmo Borman 

  Made Lopp 

11. nov Helgi Miller 

12. nov Henriette Opp 92 

13. nov Eve Valgemäe 

  Henri Klopmann 

14. nov Indrek Huul 50 

15. nov Laine Päeva 

  Indrek Juurik 

16. nov Markus Vichterpal 5 

  Anna Žuraljov 

17. nov Helje Marie Pihelgas 

  Kaja Ilves 

  Eva-Maria Kastepõld 

18 nov  Marika Illik 

19. nov Veronika Uibokand 25 

21. nov Sirje Kaasik 

  Marili Lämmergas 35 

  Ott Värimäe 30 

22. nov Heinar Kaasik 

  Kärt Nook 

23. nov Laine Põldme 

  Eleri Illik 

  Johannes Saareväli 

24. nov Ilmi Kivimurd 

  Mart Marttila 

  Rauno Laksberg 5 

25. nov Heino Holm 

26. nov Laine Kakri 

  Mihkel Niinemäe 

27. nov Virve Niinemets 

  Helena Lõhmus 15 

28. nov Riina Pajo 

  Heli Vare 

  Siim Saareväli 

29. nov Margit Vuus 
 

 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 



NOVEMBRI JUHTSALM JA PALVE 

 

Heida Issanda peale oma koorem, ja tema hoolitseb sinu eest; ta ei lase iialgi kõikuda õiget! 

 

Psalm 55:23 

 

 

Palvetan tänasel päeval Sinu poole, oo Jumal, 

lausun palvet nii nagu lausuks seda Sinugi suu, 

püüan elada tänasel päeval, nagu elab taevane rahvas, 

veedan tänast päeva nii, nagu veedaksin seda Sinu kojas. 

 

Tahan käia tänasel päeval Su seaduste järgi, oo Jumal, 

tahan elada tänast päeva nii, nagu elavad pühakud taevas. 

 

Sa armastav Kristus, ristipuule kord löödu, 

igal päeval ja igal ööl kordan Su lepingu sõnu, 

sängi heites ja üles tõustes annan end Sinu risti hoolde, 

elus ja surmas oled Sina mu tervis ja rahu. 

 

EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

 

Koguduse kantselei Kooli tänav 6 on avatud E T 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. 

Lehte Ilves E-post: lehte@le.ee 

Ingrid Laasi E-post: ingridlaasi@hot.ee 

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

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

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

 

Ootame lugejate kaastöid, küsimusi ja soove, millest järgmistes Johannese Sõnumites lugeda 

soovitakse. Seinaleht trükitud kujul 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 paljudele huvilistele e-posti kaudu. 

Selleks palume anda teada e-posti aadress koguduse kantseleisse. 

 

mailto:lydia.kalda@hotmail.com

