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Syyskesän terveiset Saksasta!
Oli ilo nähdä teitä monia kesällä. Saimme täynnä ohjelmaa olevaan kesäämme mahtumaan vierailut
lähes jokaisessa meitä kannattavassa seurakunnassa Ähtäriä lukuunottamatta. Muutamaan
seurakuntaan pääsimme mukaan jopa koko perheenä. Ella tuli Suomeen hieman meitä myöhemmin
kun sai järjestymään jokusen päivän vapaata oppisopimuksen työpaikasta.
PEM:n lähetyskurssi
Tämän vuoden PEM:n lähetyskurssi pidettiin elokuun alussa Portugalin Lissabonissa.
Järjestelyvaiheessa oli todella paljon haasteita mutta lopulta kurssi järjestyi ja saimme myös
riittävästi osallistujia. Markku kävi Lissabonissa opettamassa elokuun toisella viikolla. Seuraavaa
kurssia järjestelemme jo ensi vuodelle Albaniaan.
Inspiraatio- ja rukouskonferenssi Turussa
Yksi elokuun kohokohdista oli Turun helluntaisrk:n
järjestämä tapahtuma yhdessä Awake the Nationsin ja
CfaN:in kanssa, johon Markku oli kutsuttu mukaan
yhdeksi puhujaksi. Jasmin ja Ella olivat myös
mukana ylistysvastuussa ja katuevankelioinnissa.
Turku todella yllätti sillä miten paljon siellä oli
halukkuutta olla mukana evankelioimiskoulutuksessa
sekä lähteä kadulle evankelioimaan. Saimme olla
todistamassa uskoontuloja ja muitakin Jumalan
ihmeitä.
Kuvassa Johanna opettaa Vamoksella

Tukholman konferenssi kuun taitteessa
Markku lähti Suomesta Jasminin kanssa Tukholman Wake Up Europe-konferenssiin. He olivat
PEM:n puolesta konferenssin järjestelytiimissä. Tukholmaan kokoontui Euroopasta mm.
helluntailiikkeiden johtajia, lähetysjohtajia sekä nuorisotyön kansallisia johtajia. Myös Kairoskurssit olivat esillä, sillä Kairostyön perustaja Max Chismon Uudesta-Seelannista oli yksi
konferenssin puhujavieraista. Hän herätteli Euroopan pastoreita lähetystyövastuuseen.
Kairos-kurssi Vamoksella
F i d a n j ä r j e s t ä m ä Va m o s opetuslapseuskoulu alkoi viikko sitten
Espanjan Torreviejassa. Olimme (Johanna
ja Markku) ensimmäisen viikon mukana
Vamoksen Kairos-kurssilla fasilitaattoreina.
Vierailimme sen lisäksi myös parissa
seurakunnassa puhumassa ja laulamassa.
Vaikka viikko oli erittäin tiivis ja fyysisesti
raskas, oli mahtavaa nähdä miten monet
kurssilaiset olivat innostuneita kurssista
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sekä motivoituneita ottamaan vastaan opetusta lähetystyöstä ja lähetystyön haasteista. Palasimme
Saksaan viime maanantaina. Ensi viikolla Markku matkustaa Vamokselle uudelleen ja opettaa siellä
aktiotyöstä sekä tiiminjohtajuudesta. Kurssilaiset tekevät Markun kanssa myös käytännön
evankeliointityötä Torreviejassa ja sen lähialueilla.
Paikallistyötä Mannheimissa
Johanna johtaa edelleen Mannheimissa naistentyötä. Seuraava ohjelmallinen naisten
aamupalatilaisuus on 15. lokakuuta. Tähän tilaisuuteen on poikkeuksellisesti kutsuttu myös miehet
mukaan:) Musiikkivastuut jatkuvat Mannheimissa ja olemme aloittamassa seurakunnalle uutta solua
marraskuussa.
Kiitoksen aiheina:
* Awakening-tapahtuma Rottenburgissa
Hollannissa, jossa n. 1000 ihmistä tuli
uskoon ja satoja parantui. Jumala
kosketti voimakkaasti aktiolaisten
elämää.
*Olemme kiitollisia PEM:n
lähetyskurssin onnistumisesta
Portugalissa ja kaikista hyvistä
tilaisuuksista ja tapaamisista kesällä
Suomessa ja ulkomailla.
* Pälkäneen helluntaisrk on lähtenyt
uutena kannattajaseurakuntana
tukemaan työtämme.
* Ellan nilkka jonka hän loukkasi melko
pahasti keväällä, alkaa olla jo kohtalaisen
hyvässä kunnossa.

Markku saarnaa ja Miika H. tulkkaa San Javierissa

Rukousaiheina:
* Markun opetustunnit ensi viikolla Vamoksella sekä evankeliointi kurssilaisten kanssa. Varjelusta
ja terveyttä matkoille.
* Markku ja Robin ovat olleet viikon sitkeässä flunssassa.
* Johanna etsii osa-aikatöitä, mahdollisesti kouluavustajana.
* Lähetyskurssin järjestelyt Albaniaan vuodelle 2023
* Marraskuun aktion suunnittelu Vamos-tiimin kanssa Ranskan Lyoniin.
* Naisten ohjelmallinen aamupala 15.10. Mannheimissa

Teistä kaikista kiitollisina
toivotamme teille
siunattua syksyä!
Terveisin Saksasta,
Markku & Johanna
Jasmin, Ella ja Robin

