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Kesäterveiset Saksasta
Ensimmäinen helleaalto on juuri pyyhkäissyt Saksan yli kohti Suomea. Viralliset tiedot näyttivät
alueellamme vähän alle neljänkymmenen lämpötiloja. Takapihamme mittari osoitti varjossa lähes
+41. Tämän jälkeen kolmenkymmenen lämpötilat tuntuvat jo sopivan raikkailta edelliseen viikkoon
verrattuna. Pientä remonttia teemme edelleen uudessa vuokra-asunnossamme niin sisällä kuin
ulkona, mutta muuten olemme jo hyvin
asettuneet Limburgerhofiin.
Mannheimin srk:ssa palvelemme
perheenä erilaisissa kokoonpanoissa
melko aktiivisesti sekä olemme
vierailleet puhuja- musiikkivastuissa
myös Speyerin helluntaiseurakunnassa
sekä Göllheimissa joka on
Mannheimin tytärseurakunta. PEM:llä
(Euroopan helluntaiseurakuntien
lähetysjärjestöjen yhteisö) viikoittaiset
etärukoustapaamiset ja monenlaiset
järjestelyt ja tapaamiset ovat täyttäneet
melko paljon viikkojamme.
Jasmin ja Ella Mannheimin seurakuntien yhteisessä
rukous- ja ylistysillassa
Elokuussa Suomessa
Meidän läänissämme koulujen kesälomat alkavat tänä vuonna vasta heinäkuun viimeisellä viikolla.
Olemme suunnitelleet tulla silloin Suomi-lomalle. Osan seurakuntavierailuista olemme jo sopineet
mutta vielä yritämme muutaman käynnin saada onnistumaan elokuun tiiviiseen aikatauluumme.
Fida-päivät
Elokuun ensimmäisellä viikolla pidetään kaikille Fidan läheteille tarkoitetut Fida-päivät, joihin
osallistumme (Johanna, Markku ja Robin).
PEM:n lähetyskurssi ( https://www.pem.pef.eu/missioncourse/ )
Lähetyskurssi jota Markku järjestää yhdessä Portugalin helluntailiikkeen kanssa Lissaboniin
toteutetaan elokuun kahdella ensimmäisellä viikolla. Markku menee Lissaboniin opettamaan
toiselle viikolle.
Wake Up Europe-konferenssi ( https://wakeupeurope.net )
PEF järjestää vuotuisen konferenssin eri maissa yleensä alkuvuodesta. Tänä vuonna se valitettavasti
jouduttiin siirtämään korona-epidemian takia elo-syyskuun taitteeseen. Konferenssia on
järjestämässä myös PEM ja siksi Markku ja Jasmin ovat järjestelytoimikunnassa. Paikkana on tällä
kertaa Tukholma jonne Markku lähtee Suomesta elokuun lopussa Jasminin kanssa ja he jatkavat
sieltä takaisin Saksaan. Elokuu tulee olemaan melko kiireinen ja lyhyt Suomessa oloon mutta
yritämme silti käydä mahdollisimman monessa meitä kannattavassa seurakunnassa. Osaa
vierailuista ei ole vielä päästy sopimaan, tähän mennessä sovitut tilaisuudet on kirjoitettu tämän
uutiskirjeen loppuun rukousaiheiksi.
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Aktioita
Ensi viikolla Markku on etänä opettamassa Eurotourin koulutustapaamisessa ennen heidän lähtöään
Suomesta Impact Ranskan aktioon. Valitettavasti kukaan meistä ei pääse Ranskan tapahtumaan
mukaan. Seuraavalla viikolla osittain päällekkäin Impact Ranskan kanssa on Awakening Europe
-tapahtuma Hollannissa. Markku ja Jasmin osallistuu sinne muutamien Mannheimin srk:n nuorten
kanssa. Tilaisuudet pidetään Rotterdamissa Ahoy Areenalla. Joka iltapäivä on evankeliointia
aktioryhmittäin eri puolilla Rotterdamia.
Kiitoksen aihetta:
Olemme selvinneet keväästä ja alkukesästä ilman isompia flunssia tai sairauksia, mistä voimme olla
kiitollisia.
Kiitämme Saksassa rauhanajasta ilman koronarajoituksia, vapaudesta tehdä työtä kenenkään
häiritsemättä, Herran avusta talouden kanssa, viihtyisästä asunnosta jonka pihaan saimme Robinille
tärkeän trampoliinin; kiitämme jokapäiväisestä leivästä ja kaikesta tarvittavasta, vaikka kaikki
hinnat ovat täälläkin nousseet viime kuukausina melkoisesti.
Rukousaiheina:
° Tyttäremme Ella loukkasi jalkansa pienellä vaellusreissulla. Nilkan nivelsiteistä yksi katkesi ja
toiseen tuli repeämä. Sairaslomaa oppisopimuskoulusta ja -työpaikasta on tullut jo yli 9 viikkoa.
° Hyvä syyrialainen perhetuttumme suunnittelee aloittavansa arabiankielistä seurakuntaa
Mannheimissa. Rukoillaan tämän näyn toteutumista, johdatusta ja avoimia ovia.
° Osallistujia PEM:n lähetyskurssille Portugalissa (elokuun kaksi ensimmäistä viikkoa); Markku on
mukana toisella viikolla.
° Osallistujia Vamos-kurssille Espanjaan (12 viikon opetuslapseuskoulu syyskuu-joulukuu 2022)
Markku on mukana Vamoksen aktioissa ja opettamassa parilla kurssilla.
2.-5.8. Fida-päivät Suomessa
Su 7.8. Kankaanpään helluntaiseurakunta
9.-13.8. Portugali / PEM lähetyskurssi
Su 14.8. Ikaalisten helluntaiseurakunta
La 20.8. Turun helluntaiseurakunta / Tuli leviää-evankelioimistapahtuma
Pe 26.8. Kajaanin helluntaiseurakunta
Su 28.8. Kuhmon helluntaiseurakunta (iltatilaisuus)
30.8.-2.9. Tukholma / Wake Up Europekonferenssi
Siunattua kesää,
armon auringon lämpöä
ja Herran hyvyyttä
teille jokaiselle!
Terveisin,
Markku & Johanna sekä lapset

