
2011 

November 
 

5. novembril võttis J.Tammo osa Haapsalu Baptistikoguduse vendade palvehommikust, kus 

kõneles pühaduse innustavast mõjust isiklikus ja koguduslikus elus. 

13. novembri Kellaviieteel rääkis oma tööst Pärnu Haigla Psühhiaatrikliiniku Päevaosakonna 

juhataja I.Linnuste. Kõlama jäi mõte, et vahel on haiged tervemad kui ühiskond ise. 

18. novembril kutsuti igavikku õde Efrosine Kaevand. Ta sai vanaks 88 a. ja 27 p. Õde 

E.Kaevand saadeti ära 26. novembril Immaanueli Koguduse palvelast. Ta maeti pastor P.Gilli 

poolt Vana-Pärnu kalmistule. Kogudus avaldab lastele ja lastelastele kaastunnet. 

19. novembril pidas J.Tammo Oleviste koguduse diakonide koolis loengu kirikuajaloost. 

20. novembril külastasid Kilingi-Nõmme Vabakogudust L. & H. Tõnissaar, A. Saar ja J. 

Keernik. Jumalateenistusele järgnes ühine teelaud, kus jätkus  arutelu koguduse tööd 

puudutavatel teemadel. 

22.-25. novembrini viibis J.Tammo Tallinna Mustamäe Haiglas, kus toimus järjekordne 

südameoperatsioon. Suur tänu kõigile eestpalvetajatele! 

27. novembri hommikul jutlustas pastor U.Elmi. 

30. novembril toimus Immaanueli Koguduses piirkonna pastoritele seminar mentorlusest, 

mida viisid läbi külalised USA-st. 

 

Oktoober 
 

2.oktoobril teenis kogudust Pärnu oikumeeniline naiskoor. 

7.oktoobril toimus Suigus meeste palveöö. Palveööl viibiv 17 venda. Osadust ja 

palverännakut juhtisid E.Kakko, J.Keernik, A.Vunk ja E.Lohu. Palveöö lõppes kell 00.40 

8.oktoobril abiellusid Kohilas Külvi Liht ja Thomas Pert. Abielusõlmimise teostas pastor 

J.Tammo, laulatas pastor Viljar Liht. 

9.oktoobril jutlustas pastor E.Kakko ja laulsid koguduse noored. 

15.oktoobril toimus Immaanueli Koguduse palvelas Kristi laanevälja ja Riho Valneri laulatus. 

Laulatas pastor J.Tammo. 

16.oktoobril teenisid Kilingi-Nõmme Vabakoguduses P.Gill, K.Mets, A.Saar ja J.Keernik 

22.oktoobril käisid M.-L.Aas ja mõned pühapäevakooli lapsed Tallinnas lastepäeval. 

28.oktoobril külastasid vennad A.Saar, E.Putkemaa ja J.Tammo Tammiste hooldekodu. 

29.oktoobril osalesid meie pühapäevakooli lapsed Elisabeti kirikus toimunud Kuningapäeval. 

Samal päeval toimus koguduses ALFA kursuse Püha Vaimu teemalised loengud. Loenguid 

lugesid J.Tammo ja P.Kohala 

 

September 
 

4. septembril alustas tööd meie koguduse pühapäevakool. Palvetagem pühapäevakooli 

õpetajate ja õpilaste eest! Kutsuge ja tooge sinna oma lapsi ja lapselapsi! 

11. septembri õhtul toimus „Kellaviietee“ raames kõigi Alfalaste kokkutulek. Oli tore kohata 

vanu sõpru ja valmistuda uueks kursuseks. Issand jätkab oma imelist tööd selle kursuse 

kaudu. 

18. septembril teenis kogudus pastor E.Kakko. Kell 13.00 alustas tööd uus Alfa kursus. 

Palvetagem töötegijate ja kursuslaste eest! 



Pastor J.Tammo jutlustas samal päeval Oleviste koguduse 61. aastapäeval, kus õnnstati 

kogudusse uusi liikmeid ja ordineeriti 4 diakoni. 

23. septembril külastasid A.Saar ja J.Tammo Tammiste hooldekodu, kus pidasid 

jumalateenistuse. Kogudust tervitavad Adele Meejärv ja Vilma Nurming. 

24. septembril toimus Immaanueli Koguduse ruumides Edela piirkonna töötegijate 

kokkutulek, mida juhtis pastor Eduard Kakko. 

29.septembril oli pastor J.Tammol südame lihase infarkt. 

 

August 
 

7.augustil õnnistati Immaanueli Koguduse palvelas Richard Vabson, Marili Vabson ja 

Stellamaris Sutt 

12.-14.augustini toimus Suigus koguduse noorte laager 

20.augustil laulatas pastor Joosep Tammo Suigu palvelas Tiiu Lohu ja Kalvi Pihlak'u 

20.augusti õhtul jutlustas J.Tammo Oleviste koguduse aktiivi väljasõidul Pärnu Saalemi 

Vabakoguduse palvelas. 

21.augustil tähistas kogudus EV taasiseseisvumise 20.aastapäeva. Koguduse 

misjonimeeskond külastas Kilingi-Nõmme Vabakogudust, kus peeti vabaõhu jumalateenistus. 

27.augustil laulatas pastor J.Tammo Pärnu Adventkirikus Gloria-Sharon Iljini ja Olaf Toomi. 

28.augustil pidas pastor J.Tammo Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi kooliaasta 

avaaktusel avapalvuse. Sama päeva pärastlõunal toimus Immaanueli Koguduse visioonipäev. 

 

Juuli 
 

10-14.juulil toimus Jõõpres järjekordne noorte ingliskeele laager. 

 

10.juulil toimus järjekordne "kellaviietee". Sedakorda oli külas Eesti Õigeusu Kiriku preester, 

Eesti Kaitsejõudude kaplan, doctor theologiae Andrei Sõtðov, kes pajatas oma elust ja tööst. 

Oli väga huvitav kohtumine ning saime teada kaplani töö iseärasusi ja seda eriti sõja olukorras 

Afganistaanis. Pärast ligemale tunniajast vestlust oli teelaud, kus sai neid teemasid edasi 

arutatud.   

 

17 juulil aitas evangelismigrupp Kilingi-Nõmmes jumalateenistusel kaasa. Ühislaulmist juhtis 

P.Saar ja sõnumi ütles J. Keernik. Koosolekut juhatas ja jutlustas A. Saar. Peale teenistust 

arutleti Rootsis oleva sõpruskogudusega kontaktis olemise üle ja augustikuise 3 pühapäeva 

teenistuse üle. 21 augustil plaanitakse jumalateenistus viia läbi koguduse aias, et jõuda endiste 

ja uute koguduse sõpradeni. 

 

19.juulil saabus Kanadast tagasi koguduse pastor Joosep Tammo koos abikaasa Aimega, kus 

ta teenis aasta aega Vancouveris Eesti Ühendatud Baptistikogudust. 

 

30.juulil toimus Suigu jõe ääres Immaanueli koguduse uute liikmete ristimine. Pastorid 

Joosep Tammo ja Eduard Kakko viisid läbi ristimisteenistuse. Ristimisvette astusid: Marju 

Pevkur, Riho Valdner, Kristi Laaneväli, Irene Meiris, Aavo Viiding ja Mihkel Ojaots. 

 

Pärast seda siirduti Suigu palvela juurde, kus toimus koguduse perepäev. Jumal oli õnnistanud 

ilusa ilmaga ja rahvast oli rohkesti tulnud ühisest osadusest osa saama. Perenaised pakkusid 

kohe kohaletulnutele sooja suppi ja magustoitu. Kui kõhud täis ja meeled rõõmsad, jätkus 

päevakava kontserdiga. Vend Mihkel Ojaots lummas publikut oma virtuooslikku 



akordionimängu oskusega, esitades mitmeid dþässi ja swingi sugemetega lugusid. Kontserdi 

teises pooles esitas Rebeka Elmi vaimulikke laule. 

 

Perepäev aga jätkus võistkondliku mitmevõistlusega, mida olid koguduse noored 

ettevalmistanud. Siin jätkus võistluspinget ja lõbusat kaasaelamist. 

Perepäev lõppes ühislaulmisega. Hoogu ja särtsu lisas laulmisele kogu seda osa juhtinud vend 

Udo Raide. Klaveril saatis Marju Lohu. Lõpetuseks ütles pastor Joosep Tammo vaimuliku 

mõtte. Loodame tuleval aastal jätkata samas vaimus! 

 

31.juulil hommikusel teenistusel õnnistati uued vastristitud õed-vennad kogudusse. 
 


