
 

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

VEEBRUAR 2012  
 

Jutlus kui Jumala kõnetus 

 

24.-25. jaanuaril oli Roosta Puhkekülas traditsioonilisel EELK vaimulike konverentsil koos 

sadakond vaimulikku, et arutleda jutlusega seotud teemade üle. Kaks päeva olid sisustatud 

akadeemiliste ettekannete, töötubade, palvuste ja jumalateenistustega. Karismaatilisi jutlustajaid ei 

ole kuigi palju, enamus vaimulikke peab  jutlustamisoskuse omandamiseks tõsiselt tööd tegema ja 

õppima. Samas kõige rohkem õpetab ikkagi praktika ja oskused tulevad aastatega. Siinkirjutaja üks 

tõdemusi konverentsist oli, et ka kõige vilunumal ja paremal jutlustajal on alati midagi veel selles 

vallas õppida.  

 

Jutlustamise traditsioon on vana, ulatudes tagasi Vana Testamendi aegadesse ning jutlus on juba 

ristikiriku algusaegadest olnud üks jumalateenistuse püsivaid osi, mille eesmärk on tuua Jumala 

Sõna kuulajateni ja seda lahti seletada. Jutlus aitab selgitada Jumala olemust ja teguviise inimese 

suhtes, selgitab kuulajatele Kristuse risti ja ristisurma tähendust. Jutluse üks funktsioone on olla 

ühenduslüliks jumalateenistuse eri osade vahel ning siduda kokku ja moodustada tervik 

jumalateenistuse teemast, kirjakohtadest, palvetest, koraalidest, armulaualiturgiast. Jutlusel on läbi 

ajaloo olnud luterlikus traditsioonis väga oluline roll.  

 

Küsitlused
1
 on näidanud, et tänapäeva inimene ootab jumalateenistuselt ja jutluselt isiklikku 

kõnetust, mis peaks vastama kuulajate küsimustel, toetama teda kristlasena. Tahetakse kuulda 

hingemurede, kurbuse, üksindusega toimetulekust, elu ja surma küsimustest, igavikulistest 

küsimustest, moraalsetest valikutest ja nende lahendamisest, inimestevahelistest suhetest ja seal 

tekkinud probleemide lahendamisest. Eestimaalane ei oota kirikult suuri muutusi, vaid sõnumi 

kaasaegsemat ja lihtsamat seletust. Seega peab jutlus olema selge ja arusaadav ning inimest 

isiklikult puudutav. Soovitakse, et jutlus oleks inspireeriv, arendav ja mõtlemapanev.
.2

  

 

Jutlus kätkeb endas Jumala, pastori ja koguduse koostööd. Öeldakse, et jutlus valmib lõplikult 

jumalateenistusel koguduse keskel. Sestap on hea jutluse jaoks vajalik vaimuliku ja koguduse 

teineteisemõistmine, vahetu suhtlus ja ka julgus puudutada teemasid, mis ei pruugi olla kõige 
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2
 Miina Piiri EELK Usuteaduse Instituudis kaitstud magistritöö 2007 Toompea Kaarli koguduse liikmete hoiakutest ja 

ootustest jutluse suhtes. 

 



meeldivamad. Jutluses peab ilmsiks tulema kiriku õpetus ja see, kuidas me luterlastena pühakirja 

tõlgendame.  

 

Neile, kes igal pühapäeval kirikusse ei jõua, jääb alati võimalus lugeda päeva tekstidega sobiv jutlus 

mõnest jutlustekogust või ajalehe Eesti Kirik viimaselt leheküljelt. Üha rohkem leiab jutlusi ka 

internetiportaalidest ja vaimulike blogidest, aga ka kristlike raadiojaamade salvestiste hulgast. 

 

Jutlusesse süvenemine on hea viis hoida elavana ja värskena oma usuelu. Seepärast kutsun Sind 

iseäranis peagi algaval paastuajal süvenema jutlustesse kui kanalisse, mille kaudu Jumal meid võib 

kõnetada. 

 

Kristel Engman 

EELK Lääne praostkonna vikaarõpetaja  

 
 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA VEEBRUARIS  

 

N, 2. veebruar kl 10 Tartu Rahu aastapäeva ja küünlapäeva jumalateenistus (Jaani kirik). Juhtiv 

liturg praost Tiit Salumäe. Muusika; kl 14 Tartu Rahu aastapäeva mälestushetk vabadussamba 

juures. 

R, 3. veebruar kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

L, 4. veebruar kl 16 Tartu Rahu aastapäevale pühendatud kontsert (Jaani kirik), esinevad Haapsalu 

Kammerkoor ja puhkpillikvartett. Kõnelevad Tiit Salumäe ja Toivo Tomingas. Sissepääs: vaba 

annetus. 

P, 5. veebruar kl 11 jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Teenimatu arm. Teenivad 

õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves. 

E, 6. veebruar kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

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

R, 10. veebruar kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

P, 12. veebruar kl 11 jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Jumala sõna külv. Teenivad 

õpetaja Kari Tynkkynen ja Katharina Ufholz; kl 11-12.15 lastekirik ehk pühapäevakool (Jaanisaal). 

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

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

R, 17. veebruar kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

P, 19. veebruar kl 11 jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Jumala armastuse ohvritee. 

Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves, laulab toomkoor; kl 12.30 koguduse nõukogu koosolek 

jaanimajas. 

E, 20. veebruar kl 16 mälestuspalvus (Jaani kirik). Mälestame aasta tagasi Haapsalu Lastekodu 

põlengus hukkunuid. Teenib õpetaja Tiit Salumäe. Muusika. 

K, 22. veebruar kl 12 Palvepäeva jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Patukahetsus ja 

paast. Teenib õpetaja Tiit Salumäe ja laulab koguduse segakoor. 

R, 24. veebruar kl 11 vabariigi aastapäeva kontsert-palvus (Jaani kirik); kl 12 miiting 

vabadussamba juures; kl 11.30 lillede asetamine ristimiskabeli emaaltarile. Koguduse kantselei ja 

diakoonia annetusmüük on suletud. 

P, 26. veebruar kl 11 jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Jeesus - kiusatuste võitja. 

Teenib õpetaja Kari Tynkkynen.  

 

24.-26. veebruar Toomkoor viibib kontsertreisil Venemaal ja esineb Peterburi Jaani kirikus. 

 



VEEL INFOT 

Jumalateenistus armulauaga on alates 29. jaanuarist igal pühapäeval kl 11 Jaani kirikus. Oleme 

rõõmsad ja tänulikud, et meie väike ja armas Jaani kirik on nii hästi remonditud. Olete kõik oodatud 

igal pühapäeval jumalateenistusele. Tagasi toomkirikusse läheme 25. märtsil. 

Lastekirik. Lastekiriku kogunemised on jätkuvalt iga kuu teisel pühapäeval. Lastekiriku juhendajad 

on Riina Teller, Sigrid Veske, Maria Strauss ja Lydia Kalda. Kõik lapsed on südamest teretulnud! 

Ootame ka uusi lapsi! Teave tel 53 477633 – Lydia või haapsalu@eelk.ee 

Leerikursus. Uus leerikursus algab märtsis. Soovijatel palun registreeruda veebruari kuus. Leeri 

infot saab koguduse õpetajalt tiit.salumae@eelk.ee  

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

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

Kiriklikud talitused palume kokku leppida koguduse õpetajaga. 

Diakoonia annetusmüük (Kooli 6) on avatud 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. 

Koguduse õpetaja räägib palverändurlusest Püha maa näitel  
Haapsalus Nurme bistroos (Nurme 1) kord kuus toimuval Rändurite klubi kohtumisõhtul räägitakse 

17. veebruaril kell 19.00 palverännakutest ja palverändurlusest. Koguduse õpetaja Tiit Salumäe 

kõneleb oma hiljutisest retkest Pühale maale. Lisaks on klubiõhtu külalisteks Martin Ilumets ja Sirle 

Pai, kes räägivad Euroopa tuntuimast palverännakute teest Santiago de Compostelast.  

 

Klubiõhtu on tasuta ja sellele oodatakse kõiki huvilisi.  

 

Lähem teave: www.nurmebistroo.ee; www.nbrk.blogspot.com 

 

Eesti kiriku elust saab lugeda  

http://eelk.ee/  

http://www.eestikirik.ee/ 

 

 

AASTA 2011 KOGUDUSE ELUS 
 

Üldandmed 

Kogudusel oli aasta lõpuks 2483 liiget (2010. a 2450). Liikmemaksu tasus 318 (2010.a 353) 

inimest, neist kuulub täiskogusse 230 (2010. a 250). 

Haapsalu linna registri andmeil oli linnas elanikke 1.01.2012. aastal 11 168 (mehi 4961 ja naisi 

6207).  

Aastaga jäi elanikke vähemaks127 võrra, kahe aastaga on elanike arv vähenenud 301 inimese võrra. 

Rahvuste järgi jaguneb linna elanikkond enam kui tosinasse rühma, sh oli venelasi 1364, ukrainlasi 

207, valgevenelasi 63, soomlasi 58, rootslasi 18, leedulasi 15, sakslasi 10 ja tatarlasi 10. Elanikkond 

väheneb igal aastal enam kui saja inimese võrra. 2004. aasta algusest siiani on elanike arv 

mailto:haapsalu@eelk.ee
mailto:tiit.salumae@eelk.ee
http://www.haapsalulinnus.ee/
mailto:haapsalu@eelk.ee
http://www.nurmebistroo.ee/
http://www.nbrk.blogspot.com/
http://eelk.ee/
http://www.eestikirik.ee/


vähenenud 1173 inimese võrra. See peegeldub paratamatult ka koguduse statistikas. Endiselt on 

linnas palju töötuid, osa on siirdunud tööd otsima Soome. See omakorda toob kaasa sotsiaalseid 

probleeme: abielud purunevad ja lapsed jäetakse ilma vanemlikust hoolitsusest. Alla 18aastasi 

eestlasi on linnas vaid 1156. 

Nõukogu 

Koguduse nõukogu (valitud 2009) pidas mullu kaks koosolekut, kinnitas koguduse 

majandusaruande ja eelarve ning võttis vastu koguduse arengukava aastaiks 2012-2014. Nõukogu 

liikmed on Kristi Ainjärv, Malle Allmere, Andres Ammas, Ülo Birnbaum, Alari Engman, Indrek 

Huul, Lehte Ilves, Teno Ilves, Endel Jets, Kädi Jõgi, Heinar Kaasik, Sirje Kaasik, Heino Kahem, 

Indrek Kalda, Aita Kaur, Mai-Ellen Koop, Madis Kütt, Ingrid Laasi, Triin Laasi, Lauri Luik, Jane 

Madi, Andri Meriloo, Tõnis Padu, Jaanus Rankla, Sulev Saareväli, Lia Salumäe, Raul Tammet, 

Riina Teller, Leini Vahtras, Aidi Vallik. Auliikmed on Heino Noor, Evi Süsi, Anneli Ammas, Ülo 

Niin ja Arnold Korjus. 

Juhatus 

Juhatus valiti aastal 2009. Juhatuse esimees on Madis Kütt, aseesimehed Tõnis Padu ja Raul 

Tammet, liikmed Lehte Ilves, Kädi Jõgi, Heinar Kaasik, Ingrid Laasi, Sulev Saareväli ja ameti 

poolest koguduse õpetaja Tiit Salumäe. Juhatus pidas 10 koosolekut ja langetas 67 protokollilist 

otsust. Koosolekud peeti enamasti iga kuu teisel esmaspäeval. 

Otsustest nimetan: lepingute kinnitamine; taotluste esitamine toetuste saamiseks; projektide 

aruannete kinnitamine; Jaani kiriku remondiga seotud küsimused; koguduse nõukogule materjali 

ettevalmistamine (majandusaruanne 2010, eelarve 2011, koguduse maksude kehtestamine); 

koguduse tegevuskava ja arengukava koostamine; Jaani kiriku taaskasutusele võtmise 

ettevalmistamine, turismihooaja korraldamine; õpetaja Katharina Ufholzi kutsumine Haapsalu 

koguduse abiõpetajaks 2.11.2011-14.10.2012; organisti Lia Salumäe esitamine koguduse nõukogule 

teenetemärgiga autasustamiseks. 

Revisjonikomisjon 

Revisjonikomisjoni valis koguduse nõukogu aastal 2009 koosseisus Ülo Birnbaum, Jaanus Rankla, 

Endel Jets (esimees). Revisjonikomisjon pidas korralise koosoleku. 

 

Koguduse töötajad ja vabatahtlikud abilised 

Koguduse õpetaja Tiit Salumäe, abiõpetaja Katharin Ufholz, vikaarvaimulikud Kristel Engman ja 

Kari Tynkkynen. Jumalateenistuste abilised on Teno Ilves, Siiri Mikk ja Eleri Illik. Kirikumuusikud 

on organist ja koorijuht Lia Salumäe, lastekoori juht ja toomkoori dirigent Sirje Kaasik. Organisti 

on vajadusel asendanud Eneken Viitmaa ja Lea Salumäe. Majanduselu juhib juhatuse esimees 

Madis Kütt. Kantseleis töötavad Lydia Kalda, Indrek Huul ja Malle Allmere. Majanduslõigus on 

kaasa aidanud Arnold Korjus, Heino Kahem, Jane ja Henry Madi, Leida Niinemäe, Tõnu Aaliste, 

Eve Aedmäe, Õie Treve, Milvi Pärn ja Kaarel Pärn. Diakooniamüüki viivad läbi Evi Süsi, Malle 

Allmere, Mai-Ellen Koop, Eha Toomsaar, Tamara Pajo, Helle Hinno ja Eevi Eichler. 

Pühapäevakooli tunde annavad Lydia Kalda, Riina Teller, Sigrid Veske ja Maria Strauss. Skaudijuht 

on Heikki Mutso. 

Jumalateenistuslik elu ja ametitalitused 

Missa ehk jumalateenistus armulauaga peeti toomkirikus igal pühapäeval ja kirikupühadel algusega 

kell 11. Kokku peeti 66 põhikorraga jumalateenistust. Kokku oli jumalateenistusi 216, 

kirikukontserte oli 49. 

Ristiti 34 inimest (2010. a 37). Konfirmeeriti 7 inimest (2010. a 15). Laulatati 6 paari (2010. a 6). 

Maeti 16 surnut (2010. a 14).  

 



Avalikud suhted 

2008. a. septembrist on Haapsalu kogudusel seinaleht ja infokiri Johannese Sõnumid. Materjalid 

saadetakse postiloendi alusel välja e-postiga enam kui sajale soovijale. Missio Läänemaa 2011 

puhul ilmus Eesti Kiriku eriväljaanne ja muid trükiseid. Eriti hea suhe on kohaliku ajalehe Lääne 

Eluga. Regulaarselt on vahendanud informatsiooni Pereraadio, kes tegi pildiraadios ülekande nii 

Missio peaüritustest kui ka koraalimaratonist toomkirikus augustis 2011.  

Majanduselu 

Koguduse vara väärtus oli aastavahetusel pisut rohkem kui miljon eurot. Aasta jooksul laekus 

kogudusele 65770,72 € ja kulutusi oli 63758,99 €. Koguduse eelarves oli planeeritud tulu 45 246,34 

€ ja kulu 46 831,19 €. Tegelik tulu kujunes suuremaks seoses laekumistega mitmesuguste projektide 

toetuseks. Jaani kiriku remondiks kulus 28 500 €. Tööde finantseerimisel osalesid 

Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet, Kultuurkapital, Haapsalu linn ja eraannetajad. 

Sõpruskogudustelt laekus toetusi Haapsalu lastekodule. OÜ Haapsalu Koguduse Varahalduse tulu 

oli 42067,73 € ja kulu 41 646,48 €. Koguduse juhatus tänab kõiki heldeid annetajaid. 

Tagasivaade aastale. 
 

2011 aastast meenutan: 

 Ülekiriklikus plaanis KLPR aasta ja koraalimaraton Haapsalus. 

 Koguduse ja praostkonna plaanis Missio 2011 „Laul ja vabadus. 

 Kogukondlikus plaanis Jaani kiriku taaskasutuselevõtmine. 

 Isiklikus plaanis terviseprobleemid ja 60. sünnipäev Pühal Maal. 

 Perekondlikus plaanis 6. lapselapse sündimine, tütre Maria pere tagasi tulemine 

Saksamaalt Eestisse, Salumäe perekonna kokkutulek Haapsalus. 

 

Issanda aastasse. 2012 astume Vennastekoguduse poolt valitud juhtsõnaga:  

Issand ütles Paulusele: Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täieliseks. (2Kr 12:9)  

 

Väljaanne Scripta Annalia 2011 sisaldab ülevaate koguduse ja Lääne praostkonna tegevusest 

eelmisel aastal. Loe internetist: http://issuu.com/ivarsoopan/docs/scripta 

Koguduse õpetaja Tiit Salumäe 

 

 

JUHATUSE TÖÖST 
 

Uue aasta esimene juhatuse koosolek oli 16. jaanuaril. Juhatus tutvus 2011. aasta majandusaruande 

eelnõuga ja määras kindlaks 2012. aasta eelarve põhimõtted. Tänavu on üks tähtsam töö kantselei 

katuse vahetus, toetada on lubanud Gustav Adolf Werk. Juhatus esitab nõukogule ka koguduse 

maksude kehtestamise eelnõu.  

 

Tööplaanidest otsustati 

 Kutsuda kokku koguduse nõukogu 19.02.2012. Jumalateenistus on Jaani kirikus kell kl 11. 

Koosolek kl 12.30 Jaanimajas.  

 Toomkoor ja praost Tiit Salumäe osalevad 24.-26. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva 

tähistamisel Peterburi Jaani kirikus. 

 Helsingis 28.-30.9. 2012 toimuvale Taizé kokkutulekule otsustati saata noorterühm.  

 22. jaanuaril on Tiit ja Lia Salumäe Helsingis ja Loviisas, et anda üle koostöömedalid ja 

osaleda Loviisa kiriku uuestipühitsemise oikumeenilisel palvusel. 

 Valmistada ette koguduse nõukogu valimised 2013 alguses. 



 

Juhatus peab Jaani kiriku sisetööde jätkamist oluliseks, aga seda saab teha, kui on raha. 

Arengukava kohaselt on plaanis 2013 korraldada sõpruskoguduse päev. Sobiv aeg on kevadel mais 

või sügisel septembris. Mais sobiks esimene või viimane nädalavahetus. Ettevalmistustega on vaja 

alustada juba õige pea. 

 

Saabunud on kutse Rendsburgi 22.-26.08.2012. Juhatuse ettepanek on, et kogudust esindab 

lastekoor. Rühmaga sõidab kaasa juhatuse esindaja ja õpetaja Katharina Ufholz. 

Juhatus otsustas teha 19.-20. augustil koguduse kahepäevane ekskursioon Peipsi äärde, külastades 

ka vanausuliste piirkonda. Sõita soovijad saavad registreerida kantseleis. 

 

Juhatuse järgmine koosolek on 13. veebruaril. 

 

Tiit Salumäe 

 

AASTAVAHETUS BERLIINIS 
 

28. detsembrist 1. jaanuarini oli Berliinis Taizé kokkutulek. Kokkutulekul, mida peetakse igal 

aastalõpul Euroopa eri paigus, osaleb kümneid tuhandeid noori kristlasi. Berliini oli kogunenud 

umbes 30 000 noort üle Euroopa. Eestlasi oli 24 ja seda oli tunduvalt rohkem kui eelmistel aastatel.  

Enamik eestlasi sõitis Taizé kokkutulekule bussiga  — 19 kristlast Tallinnast, Rakverest, Viljandist, 

Haapsalust, Hiiumaalt jm.  

Berliini jõudsime 28. detsembril lõuna paiku. Kaks eestlast juba ootasid seal meid, et tutvustada 

kokkutuleku programmi. Seejärel võtsid meid vastu võõrustavad kogudused, kes saatsid meid 

ööbimiskohta.  

Neil päevil osalesime Taizé palvustel, töö- ja arutelurühmades. Kohtumised kaaskristlastega andsid 

kindlustunnet, et on ka teisi, kes eluleiba igatsevad.  

Oli südantliigutav käia Berliini müüri ääres ja mõelda õudustele, mida müür endaga kaasa tõi.   

Vana-aastaõhtu viimasel tunnil oli meid võõrustavas koguduses Taizé palvus. Uue aasta esimestel 

minutitel olime kõik suures ringis ja lugesime, käest kinni hoides, üheskoos Meie Isa palvet. See oli  

eriliselt soe ja meeldejääv hetk, sest igaüks luges palvet oma emakeeles, käest kinni hoidmine 

süvendas palve jõudu mitmekordselt.  

Selle aasta kokkutulek on 28. detsembrist 1. jaanuarini Roomas. Loodetavasti on siis seal ka eestlasi 

rohkem, sest neil kokkutulekuil osalemine annab julgust käia Kristuse teed ja innustab seal kogetut 

jagama oma kodukogudusega.  

 

Triinu Pihel 

Hiiumaa  

 

 

 

NATUKE NALJA 

 

Vanaproua saab 80 aastaseks. Selle puhul tuleb teda õnnitlema kohalik pastor ja annab 

ukse taga kella. Vanaproua aga arvab, et tuleb ta tütretütar ja küsib: 

"Kas see oled sina, mu inglike?" 

"Ei," vastab pastor, "kuid ma olen samast firmast." 

 



SÜNNIPÄEVAD VEEBRUARIS 

1. veebruar Pille Talvar-Heckmann 

2. veebruar Erna Alt 80 

 Asta-Marie Teder 

3. veebruar Linda Hmelõk 

 Tiiu-Helge Lehis 

4. veebruar Õnneli Lindal 

 Regita Tagam 

5. veebruar Anne-Eve Salumets 

 Evi Mihkelson 

 Tiit Salumäe junior 

6. veebruar Triin Toompuu 

7. veebruar Toivo Inslermann 

 Anu Mutso 

 Triin Palk 

 Kristel Engman 

8. veebruar Katrin Kask 

 Tristan Maar 

9. veebruar Kari Tynkkynen 

10. veebruar Anneli Kollom 

11. veebruar Erich Tohver 80 

12. veebruar Michael Heckmann 

 Argo Raudsepp 

 Joseph Johannes Black 

 Joanna Ojamaa 

13. veebruar Maarja Kõuts 30 

16. veebruar Anneli Mõisa 

17. veebruar Lilja Beniusiene 

18. veebruar Marta Rips 80 

 Lehte Teder 

 Vilve Virro 

 Darja Voog 

20. veebruar Robert Soostar 85 

 Elisabeth Teppor 

21. veebruar Heino Kahem 

 Signe Saviir 

 Viivika Niineorg 35 

22. veebruar Kreidy Naudre 

23. veebruar Aide Leit-Lepmets 

24. veebruar Ellen Jaks 

 Tiina Hein 

 Ülla Paras 

 Johannes Alliku 

25. veebruar Juta Kerves 

 Andres Ammas 50 

 Maarja-Liis Priske 25 

 Erki Arti Adamson 

 Lisete Särel 

28. veebruar Marika Räst 

 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 



VEEBRUARI JUHTSALM JA PALVE 

 

Vägede Issand on meiega, Jaakobi Jumal on meile kindlaks kaitseks. 

Psalm 46:8 

 

Sina, kuu ja päikese Kuningas, 

Sina, armastatud tähtede Kuningas, 

Sa ise tead meie vajadusi, 

oo Sina, halastaja Jumal. 
 

Iga päev, kui me liigume, 

iga kord, kui me ärkame, 

toome tuska ja meelehärmi 

vägede Kuningale, kes meid on armastanud. 
 

Ole meiega kõik päevad läbi, 

ole meiega kõik ööd läbi, 

ole igaühega meist päeval ja ööl, 

ole igaühega meist päeval ja ööl. 

 

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.  

Maria Strauss E-post: mariastrauss@gmx.de; 47555652, 53583276 

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 paljudele huvilistele e-posti kaudu. Selleks palume anda teada e-posti aadress koguduse 

kantseleisse. 

 

mailto:lydia.kalda@hotmail.com
mailto:mariastrauss@gmx.de

