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Lähtöpäivä 20.12.2012!
Uusia nimikkoseurakunta
sopimuksia

Loppuvuosi on ollut kiireistä myös siitä

iloisesta syystä, että olemme saaneet

koko joukon uusia nimikkoseurakuntia,

joissa olemme pyrkineet kaikissa ehtiä

vierailemaan. Näitä ovat Kauhavan

kappeliseurakunta, Kannus, Kokkola,

Inkoo sekä Turun Mikaelin seurakunta.

On ollut ihana nähdä miten Jumala on

nämä nimikkoseurakunta asiatkin

järjestänyt niin, että jokaisessa

paikassa meillä on sukulaisia tai

ystäviä, joiden luona pystyy vierailuiden

aikana yöpymään. Sukulais-ja

ystävyyssuhteet kyseisille

paikkakunnille tekevät myös

seurakunnista kotoisia ja tuttuja,

elleivät ne sitä jo ennestään ole olleet..

Kiitosaiheita
● Nimikkosopimukset Kauhavan,

Kokkolan, Inkoon, Mikaelin ja

Kannuksen seurakutien kanssa

● Asunnon löytyminen

● Monet tapahtumat joissa

olemme saaneet olla mukana

● Lähetysrenkaan kasvaminen

Lunta!

Luminen tervehdys Ryttylästä
Joulu lähestyy hurjaa vauhtia. Yleensä oma talomme on tässä

vaiheessa ollut täynnä joulukoristeita, piparintuoksua ja

lahjapapereita, nyt talo on puolityhjä, ja olohuoneen ja keittiön ovat

vallanneet Ikean muuttolaatikot. Rahti kohti Kyprosta lähti 29.

marraskuuta, ja nyt loput tavarat pitäisi kiikuttaa kierrätykseen ja

kirpputoreille. Onneksi lähipiiristä on löytynyt lapsiperheitä, jotka

ovat mielellään vastaanottaneet suksia, luistimia ja polkupyöriä.
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www.lahetystyo.com

www.twitter.com/lahetystyo
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● Jumalan apu kiireen ja

valmisteluiden keskellä

● Lastenhoito asioiden

selviäminen

● Opiskelujen päätökseen

saattaminen

Lasten hoitajan löytyminen

Kyprokselle

Joulukuun alussa järjestyi myös

meidän lastenhoitajakuviomme. Renen

ollessa töissä on itselläni tavoitteena

aloittaa kielikoulu huhtikuun alussa.

Tällöin luoksemme tulee asumaan tällä

hetkellä täällä Raamattulinjalla

opiskeleva Matti, joka huolehtii lapsista

meidän aikuisten työnteon ja opiskelun

aikana.  Bonusta tässä on se, että

Matti on innokas jalkapalloilija, joten

Repen jalkapalloseura iltapäivisin on

taattu, kuten Repe itse iloisena totesi.

Cafe Raamattu kuvauksissa

Hassua kyllä, juuri tänä aamuna totesimme ruokapöydässä, että

mitään jo merellä seilaavaakaan tavaraa emme juurikaan ole

kaivanneet. Ihmeesti sitä ihminen kerää ympärilleen tavaraa, joka

lopulta ei ole kovinkaan tärkeää. Itse ajattelin että sitten kun rahti

lähtee niin sitä alkaisi ymmärtämään että nyt ollaan oikeasti

muuttamassa, mutta ei sitä kyllä vieläkään oikein tajua...

Oma lähtöpäivämme on reilun viikon kuluttua, torstaina 20.12.

Joulun vietämme välilasku maassamme Italiassa, ja heti joulun

jälkeen jatkamme Kyprokselle, jonne saavumme 27.12.2012. Siellä

meitä odottaa pari yötä väliaikaismajoituksessa, kun juuri EILEN

(ihana rukousvastaus!) saamamme talo pitää vielä siivota, ja saada

kytkettyä sähkö- ja kaasuputkiin. Ja tietysti olisi hyvä löytää

sängytkin ennen taloon muuttamista. Saamissamme talon kuvissa

pihamuurilla käveli pikkuinen kulkukissa, ja siitäkös lapset

innostuivat, ja suunnittelevat jo erityisen kissahoitolan perustamista

;-). Meillä aikuisilla on asiasta hieman toiset aatokset....

Rukousaiheita:

● Matkavalmisteluiden sujuminen

● Lähdön ja matkan onnistuminen

● Ennen lähtöä tehtävät opetukset ja vierailut

● Lasten hyvinvointi ja jaksaminen, sekä sopeutuminen

● Että lapset löytäisivät nopeasti uusia ystäviä

● Saisimme pysyä terveinä
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Matkalla päiväkotiin

Vielä ennen lähtöä tapahtuvaa
Jäljellä olevat muutamat päivät ennen muuttoa on vielä
täyttä tohinaa. 9.12 suuntaamme Uudenmaanpiirin
joulujuhliin Tuusulaan, tiistaina on vuorossa joulujuhlat
Kalvolan seurakunnassa. Sunnuntaina 16.12 meidät
vielä siunataan matkaan Kannuksen seurakunnassa.
Välipäivät täyttyvät taloa tyhjentäen ja matkalaukkuja
pakaten, sekä opistolla, jossa opetamme seurustelusta
ja avioliitosta, ja esittelemme itse lähetyskurssin
lopputöitämme. Lähtökahvejamme nautimme torstaina
13.12, jolloin myös lapset päättävät oman
lähetyskoulunsa.

Lasten lähetyskoulu tuntuukin olleen lapsille tärkeä
kokemus. Siellä he ovat saaneet puhua omista
muuttoon liittyvistä ajatuksistaan ja tunteistaan, sekä
opetelleet sitä, millaista on olla ja asua vieraassa

kulttuurissa. Tällä hetkellä näyttää että kaikki lapsemme
ovat innoissaan muuttamassa, vaikka välillä on iltaisin
tullut myös itku kun isommat ovat ymmärtäneet, että
taas on edessä ystävien jättö ja muutto paikkaan jossa
ei tunne ketään eikä ymmärrä mitään. Silloin sitä
itsekkin välillä miettii, tekeekö ihan väärin lapsia
kohtaan. Kuitenkin oma luottamus on siinä, että kun
Jumala meidät lähettää, pitää hän huolen myös
lapsistamme.

Iloisena uutisena kerrottakoon se, että Rene saa
noutaa tradenomin todistuksensa tiistaina 18.12, eli
yksi opiskelu-urakka on takanapäin. Itse kirjoitan vielä
graduni tulososiota, mutta vakaa aikomus on sekin
palauttaa vielä ennen lähtöämme, joten minä saanen
teologian maisterin paperit postitse Kyprokselle.

Muuttolaatikoita matkalla.
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