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Hei Saksasta   
Kiitämme vielä kaikista muistamisistanne ja yhteydenotoistanne jouluna! Saimme joulukuun 
puolivälissä koronan koko perheenä paitsi Jasmin. Vaikka tauti oli melko kova, olemme parantuneet 
siitä jo täysin. Ella pääsi myös jouluksi kotiin Uppsalan Raamattukoulusta Ruotsista ja Jasmin 
Karlsruhesta. Vietimme yhdessä joulua kotikaranteenissa. Markku joutui olemaan yhteensä 25 pv 
karanteenissa ja muut parisen viikkoa. Ella lensi tammikuussa takaisin Ruotsiin missä koulu jatkuu 
toukokuun loppuun asti. Jasmin asuu Karlsruhessa koulun vieressä mutta opiskelu tapahtuu toistaiseksi 
vain etänä. Välillä Jasmin opiskelee meiltä kotoa käsin.  
 
Lock down  
Saksassa on pandemian tähden lock down 
-tilanne. Ulkonaliikkumiskielto alkaa meillä 
klo 21, Mannheimissa klo 20 ja päättyy 
a a m u v i i d e l t ä . R u o k a k a u p p o j a 
lukuunottamatta kaupat, toimistot ja koulut 
ovat täällä meidän läänissä suljettuina 
ainakin helmikuun puoleen väliin asti. Robin 
ei ole vielä päässyt kouluun joululoman 
jälkeen. Etäkoulua järjestetään mutta se ei 
valitettavasti ole toiminut oikein hyvin. 
Yhteydet pätkii ja joskus linjoille murtautuu 
”uskonnollisia” häiriköitä joiden takia 
useampi oppilaista poistetaan yhtäaikaa 
linjoilta. Heidän ei aina onnistu päästä sen 
jälkeen takaisin tunnille. Etätunteja on 
päivässä vain 1-2, joinain päivinä ei yhtään. 
Seurakunnassa voimme vielä kokoontua 
päivätilaisuuksiin ja rukousiltaan sekä seurakunnan musiikkiharjoituksiin. Robinin ikäisten 
musiikkitoiminta on seurakunnassa valitettavasti nyt pitkällä tauolla.  

Rukous- ja paastoviikko  
Uusi vuosi lähti käyntiin Fidan rukous- ja paastoviikolla. Yhteiset rukoustilaisuudet pidettiin joka aamu 
ja ilta verkossa. Myös Saksassa monet srk:t järjestivät päivittäisiä online-rukoustilaisuuksia samaisella 
viikolla. Yhteinen rukous antoi rohkaisua ja voimia tehdä työtä tässä erilaisessa maailmanlaajuisessa 
tilanteessa. 

Asunnon vaihto  
Viime viikolla tapasimme asuntomme edustajan. Asia on nyt päätetty siten, että vuokra-asuntomme 
myydään ja remontoidaan sisältä ja ulkoa uudelle omistajalle tulevana kesänä. Meidän pitää tyhjentää 
asunto ja muuttaa viimeistään Robinin kesäloman alkuun mennessä. Loman ajankohtakin on nyt vielä 
hieman epäselvää, sillä koronatilanteen tähden loman alkamista mahdollisesti muutetaan, jopa 
lyhennetään. Meidän pitäisi löytää uusi asunto mahdollisimman pian.  

PEM:n lähetyskurssi  
PEM:n lähetyskurssi ollaan toteuttamassa vuonna 
2022. Markku on aloittanut sitä nyt suunnittelemaan 
Portugalin helluntailiikkeen kanssa. Vuoden 2021 
mahdolliselle kurssille on hieman valoa näkyvissä 
mutta siitä ei ole vielä olemassa päätöstä. 

PEM:n uusi strategia  
PEM:lle tehdään uusi 10:n vuoden strategia, jota on jo 
pitkään rukouksin pohjustettu. Työ lähtenee käyntiin 
ensi viikolla. Markun vastuulla on johtaa yksi neljästä 
strategian työryhmästä, jonka aiheena on Euroopan 
helluntailiikkeiden lähetyskoulutus ja nuoret.  

Kuva: Sijaintimme Saksassa (Google maps) 
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Työryhmän tekemä strategia valmistuu huhtikuun loppuun mennessä ja sen tulisi olla sellainen, että 
Euroopan helluntailiikkeiden lähetysjärjestöt kykenevät käyttämään sitä työkaluna ja suunnan 
näyttäjänä Euroopan ja muun maailman saavuttamiseksi Kristukselle.  

Mannheimin pastoritiimi  
Mannheim on tällä hetkellä ilman kokoaikaista 
pastoria kesäkuun alkuun asti. Pastorin 
tehtävät on jaettu 6 hengen pastori-tiimille jota 
koordinoi yksi srk:n vanhimmistoveljistä. 
Markun lisäksi tiimissä on mm. kaksi 
eläkkeellä olevaa pastoria. Tapaamme 
toisemme etänä joka toinen keskiviikko, 
jolloin keskustelemme seurakunnan tarpeista, 
jaamme vastuut ja rukoilemme yhdessä.  

Kuva: Pastoritiimin palaveri Zoomissa 
 

Vamos  
Va m o k s e n n e l j ä n k u u k a u d e n p i t u i n e n 
opetuslapseuskoulu Espanjassa on tarkoitus aloittaa 
syyskuun 13. päivä. Fidalla on Espanjassa 
l ähe t t ipa r i skun ta työ tä koord ino imassa . 
Työryhmänä etsimme vielä opettajia, hiomme 
opetussuunnitelman aikatauluja ja valmistelemme 
kahta aktiota jotka teemme oppilaiden kanssa. 
Rukoilemme että pandemia ei pääsisi enää syksyllä 
suunnitelmia sekoittamaan. Olemme rukoilleet 
työryhmän kanssa säännöllisesti verkossa 
huhtikuusta alkaen ja nykyään joka perjantai aamu.  

Kiitosaiheet  

 • Kiitolliset jouluisista yhteydenotoista ja perheenä vietetystä joulunajasta 
 • Olemme parantuneet koronasta ja saamme jälleen olla terveinä 
 • Voimme aloittaa PEM:n lähetyskurssin suunnitelmat Portugalissa vuodelle 2022 

Rukousaiheet  

 • PEM:n 10-vuotisstrategian valmistelu. Sen toteutus saisi olla siunauksena koko Euroopan 
kentällä ja sitä kautta lopunajan sadonkorjuussa maailman ääriin asti 

 • Pandemian loppuminen ja matkustusrajoituksien poistuminen 
  • Mannheimin uusi pastoritiimi, viisautta vahvistaa seurakuntaa ja johtaa sitä voittamaan uusia 

Kristukselle  
 • Vamoksen suunnittelmat, koulutuksen markkinointi Euroopassa ja kurssin toteutus 
 • Mannheim T-aktion suunnittelu ja toteutus heinäkuulle. Ryhmä on jo Suomessa koottuna. 
 • Johanna järjestää naisten tapahtumaa Mannheimiin maaliskuulle   
 • Sopivan uuden asunnon löytyminen mahdollisimman nopeasti 
 • Viisautta ja motivaatiota etäkoulunkäyntiin Robinille 

Siunattua kevättalvea! 
Terveisin, Markku & Johanna sekä lapset


