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Detsember 

4. detsembril juhatas J.Tammo Rapla Vabakoguduses EKBK Liidu vanematekogu 

koosolekut. 

7.-8. detsembrini luges J.Tammo Tartu Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris 

kultuurihermeneutikat ja võttis osa seminari jõulupeost 

10. detsembril lõpetas Immaanueli Koguduse Alfa kursuse 7 tublit õppijat. Suur tänu 

kõigile kursuse läbiviijatele ja eriti M.Arumäele ja A.Kaevandile ning köögitöölistele 

11. detsembril võttis J.Tammo osa Mähe palvela avamisest ja uuesti sissepühitsemisest. 

Pühitsustalituse viis läbi liidu president E.Tamm, jutluse pidas J.Tammo. Laulis 

Oleviste kammerkoor. Oli rõõmurohke päev, kus tänati kõiki taastamise toetajaid, 

sealhulgas ka Pärnu Immaanueli Kogudust. 

Õhtul jutlustas J.Tammo Oleviste diakonide koolis. 

16.detsembril toimus II Alevi kalmistul õe Viivi Sepa urni matus, mille viis läbi pastor 

J.Tammo 

17. detsembri õhtul toimus koguduse jõulupuu, millel seekord oli palju muusikat. Laulis 

naisansambel, noorte ansambel ja lasteansambel ja solistid. Toimus viktoriin ja 

jõulupakkide jagamine. Oli palju rõõmu ja sagimist. Suur tänu kõigile, kes aitasid 

jõuluõhtut korraldada. 

21.detsembril jagas jõulusõnumit Tori Hooldekodus Liivi Tõnissaar. Hooldekodu rahvas 

on ka väga tänulik neile tellitud ajakirja Teekäija üle. L.Tõnissaar on asendanud seal ka 

juhatajat. Suur tänu tehtud töö eest! 

22.detsembri hommikul pidasid vennad M.Allsalu, A.Saar ja J.Tammo Tammiste 

hooldekodus jõuluteenistuse. 

Sama päeva pealelõunal külastas J.Tammo vend Rein Ratast Õismäe Hooldehaiglas ja 

teenis seejärel peaministri Jüri Ratase kutsel jõulusõnumiga Keskerakonna Tallinna 

jõulupeol 

24. detsembri päeval teenis J.Tammo Raeküla Vanakooli Seltsi jõuluteenistusel, kus 

laulis oikumeeniline naisansambel E.Murrandi juhtimisel. Õhtul toimus Immaanueli 

palvelas rahvarohke püha jõuluõhtu teenistus, kus laulis segakoor 

25. detsembri päeval toimus Immaanueli Koguduse palvelas E.Luide 25. 

surmaaastapäevale pühendatud mälestusteenistus, kus teenisid Luide pere lapsed ja 

lapselapsed sõna ja muusikaga. Mälestusi jagasid ka paljud Saalemi ja Immaanueli 

koguduse liikmed. 

Kogudusena täname ustava teenistuse eest A.Taela ja A.Saart ning L.ja H. Tõnissaart 

Kilingi-Nõmme Vabakoguduses ja M.Allsalut Lihula Baptistikoguduses. 

 

November 

2. novembril viis L.Tõnissaar Tori Sotsiaalmajas läbi vestluse teemal: Hingedeaja ja 

igaviku tähendus meie jaoks. 

12. novembril viisid A.Saar ja A.Tael läbi jumalateenistuse Kilingi-Nõmme 

vabakoguduses. 

13. novembril toimus Immaanueli palvelas EKBK Liidu arengugrupi koosolek, kus 

arutati Seminari ja Liidu Keskuse kinnisvaraga seotud tuleviku küsimusi. 

16. – 17. novembril pidas J.Tammo Tartu Kõrgemas Usuteaduslikus seminaris 

loenguid kultuurihermeneutikast ning osales liidu teoloogiakomisjoni töös. 

19. novembril pidasid jumalateenistuse Kilingi-Nõmme Vabakoguduses A.Tael ja 

A.Saar. 

21.novembril kogunes Immaanueli koguduse palvelas Pärnu pastorite ümarlaud, kus 

tehti järgmise aasta ühistöö plaane. 



24. novembri hommikul viisid A.Saar, M.Allsalu ja J.Tammo Tammiste hooldekodus 

jumalateenistuse. 

25. novembril toimus Immaanueli koguduse palvelas järjekordne „Kutse kooli“ 

õppepäev, millest võttis osa 30 inimest. 

26. novembril mälestasime lahkunud koguduse liikmeid. Möödunud aastal kutsuti 

igavikku Rita Raadik ja Viivi Sepp. 

16. novembril külastasid L.ja H.Tõnissaar Kilingi Nõmme Vabakogudust, kus 

rääkisid surnutemälestuspäevast ja lõppevast hingedeajast. 
 

Oktoober 

3. oktoobril külastasid Immaanueli Koguduse noored ja juuniorid Lev Bannikovi 

juhtimisel Kilingi-Nõmme Vabakoguduse noori. 

4. oktoobril pidas Immaanueli Kogudus lõikustänupüha. Suur tänu kõigile, kes tõid 

sügisande ja õde Monika Allsalule, kes kaunistas palvela kaunite sügislilleseadetega. 

11. oktoobri hommikul teenisid Suure- Jaani baptisti Koguduse vennad Johannes 

Saard ja Aarne Kant sõnaga meie kogudust. Laulsid ja musitseerisid Suure- Jaani 

koguduse õed ja vennad. Tšellol esines vend Marten Meibaum. 

Õhtul rääkisid õde ja vend A. Kant Suure-Jaani Baptistikoguduse tööst! Suur tänu 

külalistele kauni pühapäeva eest! 

14. oktoobril kutsuti igavikku õde Vilma Nurming. Ta sai vanaks 87 aastat 7 kuud ja 

3 päeva. Õde Vilma Nurming maeti 19. oktoobril Karuse kalmistule. Viimased aastad 

veetis Vilma Nurming Tammiste Hooldekodus. Kogudus avaldab kaastunnet 

leinajaile! 

19. novembril külastas Immaanueli Koguduse koor Tartu Kolgata Baptistikogudust, 

kes tähistas oma 114. aastapäeva. Pärnu I Baptistkoguduse vennast Oidermannist, 

kes saadeti Pärnust Viljandisse ja Tartusse baptistikogudusi rajama, rääkis vend 

Aldur Vunk, jutlustas J.Tammo. Täname sooja vastuvõtu eest! 

19. novembril jutlustas Ahto Saar Kilingi- Nõmme Vabakoguduses. 

23. oktoobril pidasid Tammiste hooldekodus jumalateenistuse A.Saar ja J.Tammo 
 

September 

2. septembril kõneles J.Tammo Oleviste diakonide kooli väljasõidul Haapsalu palvelas. 

3. septembril teenis Meelis Allsalu Lihula Baptistikogudust, mis kuni pastor 

A.Raudveri tagasitulekuni Vancouverist on tema hooldada. 

8. septembril viis Liivi Tõnissaar Tori Sotsiaalmajas läbi vestlusringi teemal „Sa ei 

pea olema üksi ega üksildane. Ps 139:1 

9. septembril laulatas J.Tammo Valkla Baptistikoguduse palvelas Rutt Vardja ja 

Alari Aho. Soovime noortele Jumala kaitset ja õnnistusi ühisel eluteel. 

11.-12. septembril juhatas J.Tammo EKBK Liidu Vanematekogu istungit Nuutsakul. 

14.-15. septembril pidas J.Tammo Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris Kultuuri 

hermeneutika loenguid. 

17. septembril külastas J.Tammo koos Arvi Taela ja Ahto Saarega Kilingi-Nõmme 

Vabakogudust, kus kohtuti sealse koguduse juhatusega. Lepiti kokku, et alates 8. 

oktoobrist teenib Arvi Tael Kilingi-Nõmme Vabakogudust töö koordinaatorina ja 

Ahto Saar tema mentorina aasta jooksul. Kilingi-Nõmme Vabakogudust on olnud 

nõus abistama ka Liivi ja Heino Tõnissaar. 

19. septembril kohtusid Pärnu pastorid Linnamuuseumis vend Aldur Vunk’iga, kus 

arutati linnavapi kasutamise võimalusi kristlikus sümboolikas. 

22. septembril viisid Tammiste Hooldekodus läbi jumalateenistuse vennad Meelis 

Allsalu, Ahto Saar ja J.Tammo. 



23. septembril toimus Pärnu Saalemi Vabakoguduses piirkonna töötegijate 

kohtumine, millest võtsid osa ka „Sõbra Käe“ esindajad. Leiti, et piirkonnaks võiks  

3. läbi viia sotsiaaltööd puudutavaid kursusi. 

24. septembril algas Immaanueli Koguduses Alfa kursus. Palvetage, et kursus võiks 

olla nii osavõtjatele kui tegijatele õnnistuseks! 

27. septembril kohtus J.Tammo 3D Koguduse pastori Jakob Remmeliga. 
4.  

August 

17.08. kutsuti Liivi Tõnissaar saotsiaalkaitseministri Kaia Iva poolt eakate vabatahtlike 

tänuüritusele Estonia Talveaias, kuhu esitas teda Tori sotsiaalmaja ja Pärnu 

Maavalitsus. 

19.08. laulatas J.Tammo Sauga vallas Liisa Toomi ja Artur Ojala. Soovime noorpaarile 

õnnistatud kooselu! 

22.08. toimus Pärnu pastorite ümarlaud pastor J.Tammo kodus. 

24.08. tutvustas Tori sotsiaalmaja ajalugu selle hoone 80. aastaseks saamisega seoses 

L.Tõnissaar. Kutsutud olid kõik endised töötajad, ka neist aegadest, mil majas olid 

meditsiiniasutused kuni sotsiaalmajaks olemiseni välja. 

25.08. viisid Tammiste hooldekodus jumalateenistuse läbi A.Saar ja J.Tammo. 

27.08. toimus Viljandi Baptisti kirikus Kõrgema Usuteadusliku Seminari avaaktus. 

Õppetööd seminaris alustasid L.Bannikov ja A.Tael. Õpinguid jätkab M.Allsalu. 

Liidu „Kutse koolis“ alustas õpinguid E.Itter. Soovime kõigile õppijatele jõudu ja indu 

ning õnnitsusi! 

29.08. kõneles õde Liivi Tõnissaar Tori Sotsiaalmajas teemal „Kas head tegemise ja 

heategevuse vahel on piire?“ 

30. 08. võttis J.Tammo osa Sütevaka Humanitaargümnaasiumi juures toimunud 

päevasest esmaabi koolitusest. 

 

Juuli 

5.07. võttis J.Tammo osa Pärnu pastorite ümarlauast Issandamuutmise kiriku 

kogudusemajas. 

7.07. toimus Immaanueli Koguduse palvelas Jaana Vetšerkosvkaja ja Kristjan Kivisilla 

laulatus. Laulatas pastor. J.Tammo Soovime noorpaarile õnnistatud aastaid! 

8.07. võtsid mitmed Immaanueli koguduse liikmed osa EKBK Liidu suvekonverentsist 

Kohilas. Olid head piiblitunnid, palju kaunist muusikat, ühislaulmist ja osadust. 

9.07. saatis Immaanueli Kogudus Pulkade pere Hiiumaale, kus pereisa Joel hakkas tööle 

Käina Põhikooli direktorina. Palvetagem ikka noorte eest, kes meile oma teenimisega 

palju rõõmu tõid. 

14.07 toimus Immaanueli Koguduse palvelas Egle Itteri ja Simo Reimann’i laulatus. 

Laulatas pastor J.Tammo. Palvetagem noorte eest, et nende elu oleks õnnistatud! 

Samal päeval toimus Immaanueli Koguduse palvelas Jaanika Kauts’i ja Aleks Liivi 

laulatus. Nemadki vajavad eespalveid ühise elu õnnestumiseks. 

15. 07. toimus Immaanueli Koguduse palvelas Tuuli Laidna ja Keijo Kuusiku laulatus. 

Mõtleme neile oma palveis, et nendegi ühine elu oleks hoitud. 

21.07. toimus Suigu palvela juures Immaanueli Koguduse lastelaager. Suur tänu 

organisaatoreile ja abilistele. 

22.07. toimus Suigu palvela juures Immaanueli Koguduse laager, millest võttis osa ligi 

50 inimest. Oli ühiseid mänge, osadust ja jumalateenistus. Jumal õnnistas meid kauni 

ilmaga. Suur tänu organisaatoritele! 

25. juulil esines õde Liivi Tõnissaar Sotsiaalmajas teemal „Loodusest, suvest, 



puhkamisest“ (1Ms 8:22; 2Ms 34:21). 

28.07. pidas Tammiste Hooldekodus jumalateenistuse A.Saar. 

Juuni 

2.-4. juunini toimus noorte kodugrupi väljasõit Tõhela järve äärde. 3. juunil toimus 

Viljandi Baptisti Kirikus Edela piirkonna töötegijate kohtumine. Jagati mõtteid ühistöö 

võimalustest ja palvetati üksteise eest. 6. juunil osalesid meie vennad ja õed Suigu 

palvela juures talgupäevast „Teeme ära!“ 9.-10. juunil oli juuniorite hooaja lõpetamine 

Immaanueli palvelas. 11. juuni Kellaviieteel rääkis A.Saar Pärnu pastorite reisist 

Oskarshami. 13. juunil kutsuti igavikku õde Eritta Raadik. Ta sai vanaks 92 aastat 1 

kuu ja 20 päeva. Õde Eritta Raadik saadeti viimsele teekonnale 25. juunil Immaanueli 

palvelast ning sängitati Sindi uuele kalmistule. Matusetalituse viis läbi J.Tammo. 

Kogudus avaldab kaastunnet lahkunu sugulastele! 13. juunil kohtus J.Tammo Haapsalu 

Baptistikoguduse juhatuse ja aktiiviga ja tegi ettekande abielu kujunemisest ja selle 

kaasaegsetest probleemidest pastoraalsest vaatevinklist lähtudes. 18. juunil viis Kilingi-

Nõmme Vabakoguduses jumalateenistuse läbi A.Saar. Abiks olid P.Saar ja A.Tael. 22. 

juunil läks eakate osadus suvepuhkusele, kuid igal neljapäeval kell 11:00 on siiski 

avatud võimalus palvetada. 23. juunil viisid A.Saar ja J.Tammo Tammiste hooldekodus 

läbi jumalateenistuse. Õhtul toimus Suigu palvelas Jaanipäeva jumalateenistus, millele 

järgnes jaanituli. Laulis ansambel Valge Vene. Kogunenud oli sadakond inimest 

erinevatest Pärnu kogudustest. Suur tänu Suigu kogudusele toreda vastuvõtu eest. 27. 

juunil toimus Tori Sotsiaalmajas L.Tõnissaarel kohtumine, mille teemaks oli „Mehelik 

mees ja naiselik naine.“ Õp 31:10-31 28. juunil alustas regulaarseid kokkutulekuid 

väikelastega emade palvering. Lähemat informatsiooni saab R.Bannikova käest. 

 

Mai 

6. mail osalesid Immaanueli koguduse vennad ja õed Arvi Taela juhtimisel Suigu 

palvela ja selle ümbruse korrastamisel. „Teeme ära!“ aktsioon sai õnnistuseks 

mõlemale kogudusele! 

12. mail juhatas J.Tammo EKBK Liidu vanematekogu koosolekut Nuutsakul. 

14. mail esitasid lapsed ja noored R.Bannikova juhtimisel kauni sõnalise ja 

muusikalise programmi emadele. 14. mail teenis Ahto Saar Kilingi-Nõmme 

Kogudust. 

18. mail tuli Tori sotsiaalmajas kokku 14 inimest, et arutleda teemal „Armastusega 

armastusest“. Vestlust juhtis Liivi Tõnissaar 1Kr 16:17 alusel: „Kõik teie teod 

sündigu armastuses.“ Kohtumised sotsiaalmajas toimuvad ka suvekuudel. 

20. mail laulatas Joosep Tammo Ermistu järve ääres Kaidi Feldmanni ja Viljar 

Soosaare. Soovime noorpaari ellu Jumala kaitset ja õnnistusi! 

21. mai õhtul toimus Immaanueli Koguduses oikumeeniline palveteenistus, millest 

võtsid osa pastorid Kalju Põldroos ja Tõnu Kuusemaa. Laulis naisansambel. 

28. mail toimusid Kalamehe ja Henno tänaval Kalamehe päevad. Immaanueli palvela 

uksed olid päev läbi lahti. Palvela hoovil oli avatud Immaanueli, Jenny Kruse ja 

Šalomi kohvikud. Idamaiseid hõrgutusi jagasid indoneeslased ja süürlased. Elavat 

muusikat tegid Marek Talts ja Meelis Allsalu. Oli loterii ja jagati ka tasuta 

lastejalatseid. Vend Erich koos abikaasaga andsid päiksevarjuks oma telgi! Päeva 

lõpuks kattis Ella Adams kõigile osalejaile rikkaliku laua. Suur tänu kõigile, kes 

aktiivselt päeva kordaminekuks kaasa aitasid! 

29. maist kuni 3. juunini toimus Pärnu pastorite ja Šalomi esindajate väljasõit Rootsi 

Oskarsami kogudustesse. Immaanueli Kogudust esindas Rootsis Ahto Saar. 
 

Aprill 



13. aprilli hommikul, Suurel-Neljapäeval, toimus Immaanueli Koguduse palvelas Pärnu 

pastorite ümarlaud. 

14. aprillil oli Liivi Tõnissaarel Tori sotsiaalmajas järjekordne kohtumine. Teemaks 

“Palmipuudepühast Ülestõusmispühadeni”. Arutletu, mida tähendavad need 

kevadised päevad tänapäeva inimesele ja loeti kohaseid piiblitekste. 

14. aprillil, Suure-Reede õhtul toimus Immaanueli Koguduse vendade väljasõit 

Mäevalla palvelasse, kus kogunes 29 venda, neist 19 Immaanueli kogudusest, et 

palvetada ja jagada oma rõõme ja muresid. Suur tänu Peeter Padule südamliku 

vastuvõtu eest! 

16. aprillil, Ülestõusmispäeva hommikul kell 17:50 kogunes Raekülla Uue-

Jeruusalemma liivikule 14 venda ja õde, et tervitada ülestõusmishommiku 

päiksetõusu ja tänada Issandat! Ülestõusmispüha hommikusel jumalateenistusel 

palvelas laulis oikumeeniline naiskoor õe Murrandi juhtimisel. 16. aprillil teenis 

Kilingi-Nõmme Vabakogudust muusikaga M.Talts. 

20. aprillil õpetas J.Tammo Tartu Kõrgemas Usuteaduslikus seminaris. 

21. – 22. aprillini toimus Tallinn Nõmme Baptistikoguduse palvelas EKB Koguduste 

Liidu aastakonverents. Liiduga ühines kaks uut kogudus: Hiiumaa Misjonikogudus 

ja Tartu Rahvusvaheline Kogudus. Nii on meie koguduste Liidus 85 kogudust ja 6 

416 liikmet. Meie koguduse delegaatideks konverentsil olid Lev Bannikov, Mark 

Bannikov, Ahto Saar ja Arvi Tael. Keskseks teemaks konverentsil oli Jeesuse 

järgimine. 

23. aprillil lõpetas kevadtalvine Alfa kursus. 4 rõõmsat lõpetajat said lõputunnistuse. 

Issand kinnitagu nende usuteed ja edasisi samme! Suur tänu 

kõigile Alfa kursuse läbiviijaile! 23. aprillil jutlustas Joel Pulk Kilingi-Nõmme 

Vabakoguduses. 

23. aprilli õhtul jagas J.Tammo Oleviste Koguduse diakonide koolis õpetust 

ametitalituste läbiviimisest. 

25. aprillil rääkis Liivi Tõnissaar Tori sotsiaalmajas teemal „Vananemisrõõm – 

taevatrepil seisma jäädes“, sotsioloog Aimar Altosaare artikli põhjal. Järgnes 

hingehoidlik vestlus. 

28. aprillil pidasid Tammiste Hooldekodus jumalateenistuse A.Saar ja J.Tammo. 30. 

aprillil algas koguduse ristimiskool. 
 

Märts 

5.märtsil jutlustas Oleviste pastor V.Kaptein hommikul ja õhtul. Oli õnnistatud 

päev. 

11. märtsil viibisid A.Saar, M.Allsalu ja J.Tammo Haapsalu Baptistikoguduse poolt 

organiseeritud väärtuste päeval. J.Tammo pidas ettekande „Jeesuse jüngriks 

olemine kui kristlike põhiväärtuste telg“. J.Tammo külastas vend R.Ratast Haapsalu 

Rehabilitatsioonihaiglas. 

12. märtsil jutlustas hommikul ja õhtul 3D koguduse vanem Meego Remmel. Paljude 

palved said kuuldud. 15. märtsil osales J.Tammo Pärnu pastorite ümarlaual 

Nelipühi koguduses. 18. märtsil toimus Alfa laupäev. Suur tänu Alfa töötegijatele! 

19. märtsil tähistas Immaanueli Baptisti Koguduse 133. aastapäeva. Hommikul ja 

õhtul jutlustas EKB Liidu president Erki Tamm. Oli õnnistatud päev. 

23. märtsil õnnistas J.Tammo eakate osaduses väikse Ander Undi. Issand õnnistagu 

pisikest ja tema vanemaid! 

24. märtsil pidasid Tammiste Hooldekodus jumalateenistuse A.Saar, M.Allsalu ja 

J.Tammo. 

23. märtsil osales L.Tõnissaar Tori Sotsiaalmaja poolt 10. Üleriiklikul erivajadustega 



inimeste teatripäeva 30-liikmelises korraldajate toimkonnas. Ligi 300 osavõtjaga 

üritus toimub Tori kooli ja võimla ruumides. Sotsiaalmajas oli märtsikuu teemaks 

„Inimene ja loodus – Jumala looming!“ (1Ms: Jumal loob ja õnnistab maailma). 

26. märtsil jutlustas hommikul ja õhtul Elva Baptistikoguduse pastor Peeter Tamm. 

Jumal õnnistas teenistusi mitme otsusega Jeesus oma ellu vastu võtta! 30. märtsil 

pidas oma 88. sünnipäeva eakate osaduses Milvi Nauts. 

 

Veebruar 

3. veebruaril laulatas pastor J.Tammo Inga Korpõljova ja Kristo Sepp’a. Eagle 

golfiväljaku restoranis. 

5. veebruaril alustas kevad-talvine Alfa kursus. Palvetame, et kursuse läbiviijad 

M.Arumäe ja A.Kaevand ning osalejad tunneksid Issanda ligiolu ja õnnistusi! 

12. veebruaril laulis ja tunnistas hommikul ja õhtul Immaanueli koguduses Jaana 

Eskor. Koguduse pastor andis õhtul Oleviste diakonide piiblikoolis lühiülevaate ( 4 

tundi) kiriku ajaloo põhiprobleemidest. 

16. veebruaril andis J.Tammo Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris kursust 

„Vabakiriklik traditsioon ja oikumeenia“. 17. veebaruaril pidas J.Tammo Lõuna- 

Eesti piirkonna Kutse Kooli lõpukursuse. 

19. veebruaril jutlustas J.Tammo koos vend Joel Pulgaga Elva Baptisti Koguduses 

hommikul ja õhtul. 

19. veebruaril pidasid Kilingi-Nõmme Vabakoguduses jumalateenistuse A.Saar ja 

U.Tõkke. 21. veebruaril toimus Immaanueli Koguduse palvelas EKBK Liidu 

Vanematekogu korraline koosolek. Suur tänu E.Adamsile, kes aitas korraldada 

hommikuse ja õhtuse kohvilaua! 

24. veebruaril viisid A.Saar, M.Allsalu ja J.Tammo Tammiste hooldekodus läbi 

Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud jumalateenistuse. 

26. veebruaril teenis Kilingi-Nõmme Vabakogudust V.Bubnov. 

28. veebruaril külastas L.Tõnissaar Tori Sotsiaalmaja, kus rääkis sõprusest ja 

kodumaast, luges mitmeid kirjakohti Piiblist. Põhiliseks kirjakohaks oli 5.Ms 8:1-10 

„Käsutäitjad saavad hea maa.“ Maitsti vastlapäevatoite – hernesuppi ja 

vahukoorekukleid. Oli südamlik õhkkond. 
 

Jaanuar 

2017.a. algas palvenädalaga, kus kogudus palvetas igal õhtul mõne töölõigu eest. 

Kolmekuninga päeval võtsime osa Metodisti Kirikus toimunud oikumeenilisest 

Kolmekuningapäeva teenistusest. 

8. jaanuarist algas pühapäevakool ja juuniorite osadus. 10. jaanuaril käis L.Tõnissaar 

Tori Sotsiaalmaja jututunnis rääkimas teemal: „Õpetussõnadest on abi ja kasu ka 

tänapäeva inimesele.“ Palvetame jätkuvalt, et õe teenistus võiks vilja kanda! 

11. jaanuarist algasid regulaarsed piiblitunnid ning sellele järgnevad kodugrupid. 

14. jaanuaril viis J.Tammo läbi Laine Maidlase ( 9.10.1930 – 2.01.2017) 

ärasaatmistalituse ja urni matuse Vana-Pärnu kalmistule. Mõtleme oma palvetes 

leinavatele omastele. Samal päeval toimus Immaanueli Koguduse ruumides linna 

koguduste töötegijate visioonipäev, kus otsiti ühist nägemust, et olla oma kogukonnas 

enam nähtav ja mõjus. Juhatas Taavi Tamberg. 

15. jaanuaril õnnistati Jakob ja Joosua Keernik. Soovime lastele tervist ja vanematele 

ning vanavanematele jõudu poisse kasvatada vaimu, hinge ja ihu poolest! Kilingi-

Nõmme Vabakogudust teenisid A.Saar, A.Tael ja E.Jürisoo. 

21. jaanuaril toimus Immaanueli Koguduse palvelas Edela piirkonna töötegijate 

kokkutulek. Juhatas Viljandi Baptistikoguduse pastor Allan Helde ja Lõuna-Eesti 



piirkonna tööst rääkis piirkonna vanem Tartu Kolgata baptistikoguduse pastor Leho 

Paldre. Suur tänu Ella Adamsile kaetud laua eest! 

27. jaanuaril viisid M.Allsalu ja J.Tammo Tammiste Hooldekodus läbi jumalateenistuse. 
 


