Länsi-Japanin ev.lut. kirkon toiveesta Daniel saarnaa Nishi-Suman kirkolla joka toinen kuukausi

NUMMELAN PERHEEN UUTISKIRJE

Aurinkoinen tervehdys Kobesta!
Uusi vuosi on käynnistynyt reippaasti ja alamme jo odotella
kevään tuloa. Koben talvi on aurinkoinen ja kuiva, joten
lenkkeilyt, pyöräilyt, jalkapallot yms. onnistuvat yhtä hyvin
ulkona näin talvisaikaan kuin kesälläkin. Lunta on leijaillut
ilmassa muutaman kerran, mutta maahan asti sitä ei ole
kertynyt.
Lapset käyvät iloisin mielin koulujaan. Tyttöjen englannin
kielessä on tapahtunut suuri harppaus eteenpäin ja niinpä meillä
on alkanut kotona kuulua kolmea kieltä; suomea, japania ja
englantia.
Talvi on tuonut mukanaan influenssaa, vatsatautia, nuhaa
ja vähän muitakin terveyshuolia. Erilaisten haasteiden joukossa
ulkomailla sairastaminen on ehkä yksi raskaimmista, koska
kielitaito on puutteellinen ja välillä on vaikea ilmaista itseään
riittävän yksityiskohtaisesti, saati ymmärtää lääkärin selostuksia
japaniksi. Onneksi Japanissa on kuitenkin luotettava ja ripeästi
toimiva terveydenhuolto, jossa lääkärille pääsee myös ilman
ajanvarauksia. Terveyttä pyydämme meistä jokaiselle!

Työkuulumisia
Vuoden alussa seurakunnissa pidetään vuosikokoukset, joissa
päätetään alkaneen vuoden toiminnasta, budjetista ja valitaan
uudet seurakuntaneuvoston jäsenet. HAT-Koben seurakunnan
kokous sujui hyvin ja iloitsemme jokaisesta seurakunnan
toiminnassa mukanaolevasta henkilöstä. Meitä on kuitenkin
vielä todella pieni joukko, joten jatkuva rukouksemme on, että
seurakuntaan voisi tulla uusia etsijöitä.
Lähes joka viikko olemme kokoontuneet ystävä-äitimme
kanssa kasteopetukseen. Hän ja kolme lasta on tarkoitus kastaa
pääsiäisenä. Lapsetkin siis ovat saaneet luvan ja haluavat
kasteelle. Vuosien aikana asian edessä on ollut monta mutkaa ja
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Työmme taloudellisen
tuen tilanne
Olemme erittäin kiitollisia kaikesta siitä
taloudellisesta tuesta, jota monet teistä
työmme tukijoista olette jo vuosien
ajan rukousten lisäksi maksaneet
työmme rahoittamiseksi. Tässä
kirjeessä haluamme kiitoksien kera
päivittää tukitilannetta ja samalla
rohkaista myös uusia kirjeemme saajia
tukijoiksi.
Kannatustarve, eli summa joka
lähettiperheen työn kulujen
kattamiseksi pitäisi vuosittain kerätä on
157.200 euroa/perhe (vuonna 2016).
Meidän saamamme tuki, johon kuuluu
yksityisten lahjoittajien,
Kansanlähetyksen piirien ja ev.lut.
kirkon seurakuntien tuki on kattanut
noin 85% tästä tarpeesta. Säännöllisiä
kuukausilahjoittajia perheellämme on
ollut 37 ja kolehteja työllemme on
kerätty 12 seurakunnassa. (Vuoden
2015 lopun tilanne).
Tilanne on siis melko hyvä,
mutta lisätukijoita kuitenkin tarvittaisiin,
jotta puuttuva osuuskin saataisiin
katettua. Tahdomme siis rohkaista ja
haastaa erityisesti teitä kirjeemme
saajia, jotka ette vielä tue työtä
taloudellisesti, miettimään, olisiko
teidän mahdollista lähteä mukaan
tukemaan työtämme. Jos saisimme
esimerkiksi 30 uutta tukijaa, jotka
maksaisivat 50€ kuussa säännöllisesti,
olisi vaje jo lähes katettu.
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Helmikuun puolessa
välissä Emmalla oli
elämänsä toinen
pianoesitys.
Henkilökohtaisten
esitysten jälkeen oli myös
perhe-esiintymiset, jossa
Mari, Emma ja Aada
esittivät Pekka Simojoen
laulun Yksi nimi ylitse
muiden.

siksi tämä lähes ihmeeltä tuntuva asia saa kyyneleet silmiin siitä
ilosta, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Tahdomme jättää
koko perheen rukouksiinne.
Joulukuun loppupuolelta lähtien HAT-kids pyhäkoulut on
pidetty jumalanpalveluksen aikana. Seurakunta päätti vuokrata
kirkkotilan lähes vieressä olevaa kerrostalon kokoontumistilaa,
jossa pyhäkoulu pidetään. Jumalanpalvelus aloitetaan ja
päätetään yhdessä, mutta pääosin lapset ovat omassa
ohjelmassaan. Muutos on saanut runsaasti hyvää palautetta.
Rukouksemme on, että tämän muutoksen myötä lapsiperheiden
olisi entistä helpompi osallistua jumalanpalveluksiin.
Daniel on järjestänyt kesäkuussa olevaa Mikko Goes to
Heaven -bändin kuudetta Japanin kiertuetta. Konsertteja on
järjestynyt jo 15, mutta vielä pitäisi löytää lisää paikkoja.
Pyydämme rukousta kiertueen puolesta.

Lopuksi
Lapset ovat oppineet Isä meidän rukouksen sekä japaniksi että
suomeksi. Isä meidän rukouksen sisältöä kävimme läpi tällä
viikolla kastekoulussakin. On mahtavaa, että meillä on
Jeesuksen opettama rukous, joka sisältää meille kaiken
tarpeellisen. Joskus kun ei ole omia sanoja rukoilla, niin saamme
turvallisin mielin rukoilla Isä meidän rukouksen ja jättäytyä
Jeesuksen käsivarsille.
Kiitos, että muistatte työtämme rukouksin ja
taloudellisesti! Jumala teitä jokaista runsaasti siunatkoon!

Rukous- ja kiitosaiheita:
- Kiitämme Jumalan johdatuksesta
työssä ja arjessa
- Kiitämme siitä, että lapset viihtyvät
Japanissa ja heillä on ystäviä
- Kiitämme HAT-Koben seurakunnasta
jossa saamme tehdä työtä
- Kiitos äidistä ja kolmesta lapsesta
joiden kastetta suunnitellaan
pääsiäiseksi
- Kiitos jokaisesta lähettäjästä;
rukouksista ja taloudellisesta tuesta
- Pyydämme, että uusia ihmisiä
löytäisi mukaan seurakunnan
toimintaan, erityisesti
jumalanpalveluksiin
- Pyydämme terveyttä ja johdatusta
työhön ja vapaa-aikaan
- Pyydämme voimia, iloa ja viisautta
työtovereillemme ympäri maailmaa
- Rukoilemme herätystä Japaniin

Tue työtämme
Kansanlähetyksen (viite 22554)
tai seurakuntien kautta:
SEKL
(OP FI14 5043 1920 0034 52)
Helsingin Kansanlähetys
(Sampo FI33 8000 1001 5582 47)
Hämeen Kansanlähetys
(TSOP FI71 5730 0820 0457 02)
Kymenlaakson Kansanlähetys
(KSOP FI59 5750 0140 1569 03)
Varsinais-Suomen Kansanlähetys
(Liedon SP FI39 4309 1520 0011 71)
Seurakunnat
Virrat, Valkeala, Tikkurila,
Tapiola, Salo, Rekola, Langinkoski,
Kuusankoski, Janakkala, Anjalankoski
Keräysluvat: sekl.fi/maksuinfo
Lähettisihteerimme on Laura Järvinen
(rouva.jarvinen@gmail.com)

Mari ja Daniel
sekä Emma, Aada ja Onni Nummela
Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi,
ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla. Apt. 4:12
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