
Detsember 

4. detsembril toimus Immaanueli palvelas EKBK Liidu vanematekogu istung. 

6. detsembril mattis J.Tammo Saarde kalmistule Leili Kuninga (5.01.1936 – 

29.11.2018). Kogudus avaldab omastele kaastunnet! 

7. detsembril tervitas J.Tammo Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi nimel 

135.aastapäeva puhul Hugo Treffneri Gümnaasiumi Tartus Pauluse kirikus 

toimunud pidulikul vastuvõtul. 

17. detsembril toimus Immaanueli Koguduse palvelas Pärnu Kristliku Põhikooli 

eelringi jõulupidu. Soovime õnnistusi M.Arumäele, A.Kaevandile ja J.Ojaotsale! 

18. detsembril jagas L.Tõnissaar evangeeliumi Tori Sotsiaalmajas ja pärast pidas 

jõululauas lauapalve. 

19. detsembril mattis J.Tammo Vana-Pärnu kalmistule Jüri Holm’i (23.11.1928 – 

11.12.2018). Kogudus avaldab leinavale perele kaastunnet! 

20. detsembril toimus „Pastoraadi“ kohvikus Pärnu pastorite pidulik ümarlaud. 

21. detsembril rääkis J.Tammo Rääma Põhikooli lõpuklasside õpilastele 

jõulusõnumist isiklike elukogemuste valguses. 

22. detsembril toimus Kilingi-Nõmme Vabakoguduses jõulupidu, millest võtsid osa ka 

mitmed Immaanueli koguduse õed ja vennad. On olnud õnnistatud koostöö aasta. 

23. detsembril andsid kaks Toomas Volli poolt juhendatavat naisansamblit 

Immaanueli koguduse palvelas jõulukontserdi. Oli soe ja rõõmus jõulumeeleolu. Suur 

tänu külalistele! Pärast seda toimus koguduse jõulupuu, kus lapsed lugesid oma 

salmid ja said jõuluvanalt pakid ning pastor J.Tammo ütles tänusõnad kõigile 

kaastöölistele koguduses. 

24. detsembril, pühal Jõuluõhtul laulsid koguduse noored ja perekond Kits. Jutlustas 

J.Tammo. Oli rahvarohke ja soe teenistus! 

28.detsembril pidasid A.Saar ja J.Tammo Tammiste Hooldekodus jumalateenistuse! 

November 

3. novembril viis J.Tammo Kuressaares Kudjapäe kalmistul läbi Mats Viik’i urni 

matuse. Issand kinnitagu leinavat perekonda! 

4. novembril viis J.Tammo Sindi kalmistul läbi Indrek Raimond Viik’i urni matuse. 

Oleme lähedastega nende leinas! 

6. novembril pidas J.Tammo loengu Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Seltsi Pärnu 

osakonnas Agape kirikus. Teemaks oli: Hingedepäev ja selle tähendus. 

17. novembril saatis J.Tammo Metsakalmistu matusemajast ära Eili 

Laanela. Palvetame lähedaste leinajate eest! 

20. novembri hommikul võttis J.Tammo osa Pärnu pastorite ümarlauast õde Anne 

Kontuse juures. 

20. novembril kutsuti igavikku Virve Lehes. 24. novembril toimus Virve Lehese 

ärasaatmine Immaanueli palvelast ja matus Metsakalmistule. Kogudus avaldab 

tütrele ja poegadele peredega kaastunnet! 

22. novembril pidas J.Tammo ettekande EKN’i teoloogia komisjonis Pirita kloostris. 

Teemaks oli: Lev Gumiljovi entnogeneesi teooria ja selle võimalikud mõjud 

kirikuajaloo tõlgendamisele. 

Samal päeval osales J.Tammo EKBK Liidu eakate kokkusaamisel, liidu 

teoloogiakomisjoni istungil ja liidu töötegijate kogunemisel Tallinnas. 

23.nov. kõneles Liivi Tõnissaar Tori raamatukogu 140. aastapäeva üritusel teemal 

“Raamat ja lugemine”. Õde sai tunnistada ka jumalasõna tulekust oma ellu ja Piibli 

tähtsusest igapäevases elus. 



23. novembril pidasid A.Saar, M.Allsalu ja J.Tammo jumalateenistuse Tammiste 

Hooldekodus. 

Oktoober 

5.oktoobril laulatas J.Tammo Raeküla Vanakooli Keskuses Gerralt Rhun’i ja Marina 

Mesipuu. Palvetame, et Walesi – Eesti pere võiks olla tugev ja kindel ühisel eluteel! 

6. oktoobril pidas J.Tammo Tartu Saalemi Baptistikoguduses ettekande KUS’i 

rektori E.Pilli 50. juubelile pühendatud konverentsil. Ettekande teemaks oli: „Muutused 

EKBK Liidu vaimulaadis viimase 30 aasta jooksul.“ 

9. oktoobril viis Liivi Tõnissaar Tori Sotsiaalmajas läbi jututunni „Räägime elust“ 

teemal „Kes juhib meie teid ja radu?“ Aluseks oli Ps 25:4-18. 

11. oktoobril pidas J.Tammo KUS’is loenguid kultuurihermeneutikast. 

12. oktoobril toimus Suigu palvemajas vendade palveöö, millest võttis osa 26 venda. 

Vendi oli tulnud Suigust, Pärnu Immaanueli ja Saalemi kogudusest ja Tallinastki. 

Toimus ka palverännak jõe äärde, kus paljud on ristitud. Suur tänu külalislahkele Suigu 

kogudusele! 

14. oktoobril jutlustas Immaanueli koguduses pastor B.Ankenberg, laulis H.Puu ja 

naisansambel. Oli õnnistatud aeg. 

Õhtul tähistas koguduse keskel 70. juubelit õde Liivi Tõnissaar, kes on paljudes 

koguduse töödes kaasa aidanud! Soovime juubilarile tervist ja vaimujõudu Jumala ja 

kaasinimeste teenimisel! 

21. oktoobri hommikul teenis kogudust ansambel NB (Noored Baptistid) Tallinn Allika 

ja Kalju kogudusest. Suur tänu noortele kauni elamuse eest! 

26. oktoobri hommikul viisid Tammiste Hooldekodus läbi jumalateenistuse A.Saar, 

M.Allsalu ja J.Tammo. 

28. oktoobril õnnistati Leila Bannikova (*24.09.2018) soovime Bannikovide perele 

rohkeid Jumala õnnistusi väikese tütre kasvatamisel! Kogudust teenisid muusikaliselt 

Kitsede pere lapsed. Jääme Kitsede pere laulu taas ootama. 

September 

2.septembril saatsime lapsed ja õpetajad pidulikult ja palvega kooliteele! Olgu see 

õppeaasta õnnistuseks kõigile! 

8. septembril laulatas J.Tammo Harjumaal Liisa Ilves’e ja Kristjan Hiob’i. Soovime 

noorpaarile õnnelikku kooselu ja Jumala ligiolu! 

9. septembril saatis J.Tammo Metsakalmistu matusemajast viimsele teele Mats Viigi (30. 

07. 1999 – 4. 09. 2018). Kogudus leinab koos vanematega ja avaldab kõigile lähedastele 

kaastunnet. 

10. oktoobril võttis J.Tammo osa Siseministeeriumi poolt korraldatud kohtumisest koos 

koguduste ja omavalitsuste esindajatega, mis käsitles sotsiaalset turvalisust ja koguduste 

võimalikku panust sellesse. Pärnumaa kogudusi valiti vastavasse komisjoni esindama 

Sool ja Valgus Koguduse juhatuse esimees Taavi Tamberg. 

11. septembril juhatas J.Tammo Tallinnas keskuses Liidu Vanematekogu istungit. 

18. septembril jagas Liivi Tõnissaar taas vaimulikke mõtteid sarjas “Räägime elust”. 

23. septembril külastas Immaanueli Kogudust kristlikke väärtusi propageeriva 

rahvusvahelise konverentsi rahvas. Kokku 23 inimest Lätist, Venemaalt, Soomest, 

Taanist, Kanadast ja Eestist. Tervitas nende nimel Pia Karro-Selg Raeküla Vanakooli 

Keskusest. 

23. septembril alustas sügis/talvine Alfa kursus Joel Keerniku juhtimisel. Abilisteks on 

Heino ja Liivi Tõnissaar, Astrid Kaevand ja köögi poolelt katab laua Margarita 

Semjonova. Soovime kõigile abilistele ja osavõtjatele Jumala õnnistusi! 

26. septembri õhtul alustas Immaanueli palvemajas oma tööd 8 õpilasega Pärnu 



Kristliku Põhikooli eelring. Kooli juhatab Marge Arumäe, abiks on Astrid Kaevand ja 

Johanna Ojaots. 

29. septembril toimus Immaanueli koguduse palvemajas Edela piirkonna töötegijate 

kokkutulek, kus koguduste esindajad jagasid oma rõõme ja muresid. 

30. septembril õnnistas J.Tammo Marjo ja Mark Bannikovi uue kodu Audrus. Olgu 

Jumala arm teiega, kallid noored! 

August 

4. augustil laulatas J.TammoMichelle Printsi ja Aleks Sergini. Soovime noortele õnnistatud 

kooselu! 

5. augustil tervitas J.Tammo EKBK Liidu presidenti  Kohilas Erki Tamme 50. juubeli puhul 

EKBK Liidu vanematekogu ja Pärnu Immaanueli Koguduse nimel. Palvetagem, et vend ja 

ta pere võiks olla meile jätkuvalt suureks õnnistuseks! 

6. 12. augustil õnnistati Immaanueli Koguduses Emma Gloria Pulk(15.05.2018*). Kogudus 

soovib väiksele Emma Gloriale ja kogu perele Jumala õnnistusi ja palju rõõmu kingitud 

elust! 

12.augusti õhtul vaadati Kellaviietee ajal lühifilmi “Vabadusele kutsutud”. 

24. 24. augustil pidasid Allsalu, A.Saar ja J.TammoTammiste Hooldekodus 

jumalateenistuse. 

25. augustil saatis J.Tammo viimsele teelkonnale Heljade Tähe (3.03. – 12.08) ja mattis 

urni Metsakalmistul. 
26. 30. augustil pidas J.Tammo PSHG avaaktusel Brackmanni pargis palvuse ja õnnistas 

kooliminejaid! 

Regulaarselt on käinud Kilingi-Nõmme Vabakogudust aitamas A.Tael, A.Saar ja M.Saar ning 

L.Bannikov. Lihula kogudust teenis Meelis Allsalu. 

Juulikuu 2018 

30. juulil ristiti Suigu jões Maria-Brigitta Kaevand (2003*), Johanna Vunk (2003*) ja 

Marta Vunk (2005*). Ristisid pastor J.Tammo ja diakon L.Bannikov.1.juulil 

õnnistati vastristitud ja Johannes Kõiv (2003*) kogudusse. Soovime noortele 

koguduse liikmetele õnnistusi ja vaimulikku kasvu ja rõõmu Issanda teenimisest! 

7. juulil laulatas J.Tammo Nurka talus Stanislav Poljakov’i ja Valerija Hohlenkova. 

Soovime noorele abielupaarile Taeva kaitset ja varju ning õnnistusi! 

8. juulil kogunes kogudus seoses Immaanueli palvela remondiga Saalemi 

Vabakoguduse palvelas. Jutlustas J.Keernik. 

15. juulil kogunes kogudus Saalemi Vabakoguduse palvelas. Jutlustas I.Kõiv. 

22. juulil kogunes kogudus Suigu Vabakoguduse palvelas. Jutlustas A.Tael. Järgnes 

armastussöömaaeg ja viktoriin. Oli tore ja päikseline väljasõidupäev. Suur tänu 

organisaatoritele! 

27. juulil viisid A.Saar, M.Allsalu ja J.Tammo Tammiste Hooldekodus läbi 

jumalateenistuse. 

29. juulil kogunes kogudus Saalemi Vabakoguduse palvelas. Jutlustas A.Saar. Suur 

tänu Saalemi kogudusele avatud uste ja sooja vastuvõtu eest. 

 Kogudust tervitavad H.Ling, R.Ratas, M.Sokk ja J. Henrikson. Mõtleme neile oma 

eestpalveis! 

• A.Tael, A.Saar ja M.Allsalu on teeninud vastavalt kokkulepitud aegadele Kilingi-

Nõmme ja Lihula kogudust. 

 Remonditööd on laabunud sujuvalt. Suured tänud juhatuse esimehele L.Bannikovile, 

tema abilisele A.Taelale ja kõigile vendadele, kes käisid pinke värvist puhastamas. 



Samuti suur tänu Andres Kaevandi’i firmale ja kogu perele, kes tööle kaasa aitas. 

Tänupäev toimub septembri keskel, kui tellitud vaibad on paigas. 

Juunikuu 2018 

4. juunil õnnistati Immaanueli Koguduses Oskar Kajalainen ja Taaniel Raju Bubnov. 

Soovime väikemeestele ja nende vanematele õnnistusi ja Taevaisa hoidmist! 

5. – 9. juunini viibisid mitmed meie koguduse liikmed Hiiumaal toimunud vendluse 

suvefestivalil „Meie lugu“. J.Tammo jutlustas 7. juuni õhtul Emmaste Nurste 

Baptistikoguduse palvelas. Festivali juhatas sisse palverännak, kus võidi kahe päeva 

jooksul külastada 9 palvelat. Festivali programm oli huvitav ja värvikas. Suur tänu 

kõigile organisaatoritele! 

6. juunil tähistati Saalemi palvelas Voldemar Kaasiku 95. sünnipäeva. Vend V.Kaasik 

on olnud ka Immaanueli Koguduse diakon, juhatuse liige ja naiskoori juht. Meie 

koguduse poolt tervitas teda pastor J.Tammo. 

7. juunil teenis Immaanueli koguduses oikumeeniline naiskoor, külas oli 25- liikmeline 

konverentsi seltskond Pärnu Vanakooli keskusest, kes esindasid kristlikke väärtusi 

kandvat rahvusvahelist heategevusorganisatsiooni. 

8. juunil teenisid Kilingi-Nõmme Vabakogudust Liivi ja Heino Tõnissaar ja A.Saar. 

9. juuni õhtul tutvustas õde Leonora Palu oma uut luulekogu „Keera maailm ristist 

kinni“ ja loomingut! 

10. juunil toimus Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris järjekordne lõpuaktus. Kaheksa 

lõpetaja hulgas oli ka Immaanueli Koguduse vend Meelis Allsalu, kes teenib praegu 

Lihula baptisti kogudust. Kogudus soovib vend Meelis Allsalule õnnistusi lõpetamise 

puhul ja väsimatut indu Jumala riigis kaasa töötada! 

11. juunil toimus Suigu palvelas koguduste vaheline jaanilaupäeva jumalateenistus, 

millele järgnes jaanituli ja piknik. Suur tänu Suigu kogudusele sooja vastuvõtu eest! 

12. juuni õhtuses kogudusetunnis palusime Liivi ja Heino Tõnissaarele 35. pulma 

aastapäeval edasiseks eluks Jumala õnnistust! 

13. juuni õhtul toimus Veronika ja Marek Tiivits`i hõbepulma tähistamine Pikavere 

vanas vallamajas. Koos oli palju rahvast ja peorõõmu rohkelt! Issand õnnistagu 

Veronika ja Mareki ühist eluteed ja nende lapsi. 

Maikuu 2018 

5. mail osales J.Tammo Haldi ja Ruudi Leinuse kuldpulma laulatusel ja sellele 

järgneval vastuvõtul Oleviste kirikus. 

6. mail viis L.Tõnissaar Tori Sotsiaalmajas läbi järjekordse jututunni teemal: 

„Reedame taeva, kui ei armasta maad ja reedame maa, kui ei usu taevasse“ (Alfred 

Delp). Räägiti Looja suurest armastusest inimeste vastu, kuigi inimesed tegutsevad ja 

elavad Tema soovide ja käskude vastaselt. Samal päeval sooviti Jumala õnnistusi 

sotsiaalmaja juhataja Avele tema 50. sünnipäeval. 

7. mail võttis J.Tammo osa Rein Ratase 80. sünnipäevast Tallinna Botaanikaaias. 

Juubilari tervitati kaunite laulude ja eakaaslaste soojade sõnavõttudega. Sünnipäeva 

laps oli reibas ja tervitas Immaanueli kogudust. 

8. mail juhatas J.Tammo Viljandis EKB Liidu Vanematekogu istungit. 

9. mail, emadepäeval esitasid Immaanueli koguduse lapsed, noored ja täiskasvanud 

R.Bannikova juhatusel imekauni muusikalis – sõnalise kava emadele ja vanaemadele. 

Sama päeva õhtul rääkis perekond Unt Kellaviie teel oma Argentiina reisi muljetest. 

10. mail, nelipüha hommikul, laulis segakoor ja kõlasid julgustavad tunnistused Püha 

Vaimu juhtimisest. Õhtul tutvustasid M.Arumäe ja A.Kaevand Pärnu Kristliku 

erakooli eelkooli kava. 

11. mai hommikul pidasid M.Allsalu ja J.Tammo Tammiste hooldekodus 

jumalateenistuse. 



25.-26. mail pidas J.Tammo Ridala palvelas loenguid Seminari Kutse Koolis. Laupäeva 

hommikut alustati leivamurdmisega Läänemaa rannal, Timo Lige juhtis ülistust ja 

kõneles sellest, et Issandale tuleb parim anda. Kutsekool lõpetasid 25 õpilast. 

26. mail laulatas J.Tammo Pärnu Raekoja saalis Krista Peetersoo ja Indrek Klaassen’i. 

Õnnistusrikast kooselu noortele! 

Aprillikuu 2018 

1. aprillil tähistas Immaanueli kogudus ülestõusmispüha. Hommikul kell 6:50 

kogunesid mitmed usklikud Uue Jeruusalemma liivikule, et tervitada 

ülestõusmishommiku päikesetõusu. Seejärel joodi pastori juures hommikukohvi. 

Järgnesid jumalateenistused hommikul ja õhtul. Kordi ja kordi kõlas rõõmus 

tervitus: Jeesus Kristus on ülestõusnud! 

13.-14. aprillini toimus Tallinnas Euroopa hotellis EKBK Liidu aastakonverents. Meie 

kogudusest võtsid sellest delegaatidena osa L.Bannikov, M.Bannikov, A.Tael. K.Kivisild 

ja J.Segal. Olid õnnistusrikkad jumalateenistused, uue kogudusena võeti liitu vastu 

Tallinna Mosaiikkogudus. Nüüd on liidus 84 kogudust ligi 6500 liikmega. 

17. aprillil toimus l.Tõnissaare juhtimisel järjekordne juturing “Räägime elust” Tori 

sotsiaalmajas. Arutelu aluseks oli ” Võrdum kadunud pojast” (Lk 15: 11 -32) 

Küsimused ja vastused seostusid osavõtjatele paljuski tänapäeva elu olukordadega. 

18. aprillil võttis pastor Pärnus vastu ja lõunastas USA sõprusliidu delegatsiooniga. 

J.Tammo tutvustas külalistele Immaanueli  koguduse palvelat ja koguduse tööd. 

19. aprillil viibisid H. ja L. Tõnissaar Kilingi – Nõmme koguduse osadushommikul. Seal 

oli vestlusteemaks “Võrdum kadunud pojast”. Otsiti vastuseid, miks osa 

koguduseliikmeid jäävad oma kodukogudusest eemale. Üks koguduse õdedest võttis 

teema kokku: sinu kohus on olla seal, kuhu Jumal on sind pannud; isegi siis, kui 

tahaksid olla mujal. 

20. aprillil lõpetas kogudus piiblitunnis Hesekieli raamatu käsitlemise. Järgmine kord 

räägitakse abielust Piibli tähenduses. 

21. aprillil viisid A.Saar ja J.Tammo läbi jumalateenistuse Tammiste Hooldekodus. 

22. aprillil külastas Immaanueli Kogudust EKBK Liidu president E.Tamm. Toimus Alfa 

41. kursuse lõpetamine. Seekord lõpetas 5 õpilast. Suur tänu organisaatoritele ja 

abilistele nii köögis kui loengutes. Diakoniks ordineeriti vend Arvi Tael, kes juhatab 

praegu Kilingi Nõmme Koguduse tööd. Pärast õnnistatud sõnumit presidendilt tulid 

paljud eespalvele. 

Märtsikuu 2018 

6.märtsil juhtas L.Tõnissaar Tori Sotsiaalmajas vestlusringi vaikse nädala tähtsusest ja 

ülestõusmisest. 

11.märtsil jutlustas meie koguduses hommikul ja õhtul vend Margus Mäemets. Olid 

õnnistatud jumalateenistused 

17. märtsil toimus Immaanueli palvelas Sõbra Käe poolt organiseeritud sotsiaaltöö 

koolitus, kus eriavajadustega inimestega hooldamisest rääkis Meego Remmel, EV 

Riigikogu liige proua Kütt rääkis sotsiaaltöö seadusandlikest eesmärkidest, Pärnu 

linna sotsiaaltöö nõunik kirjeldas linnas kättesaadavaid teenuseid. Kogunes 36 

inimest erinevatest kogudustest. Suur tänu Mirjam Linki’le ja koolitajatele 

18.märtsil tähistas Immaanueli Kogudus oma 134. aastapäeva. Hommikul laulis Allika 

Credo kammerkoor. Hommikul ja õhtul jutlustas pastor Helari Puu. Jumala kohalolu 

oli tuntav 

20.märtsil jagas L.Tõnissaar Tori Sotsiaalmajas Immaanueli Koguduses toimunud 

sotsiaaltöö koolituse teadmisi 

22. märtsil rääkis L.Tõnissaar Tori Naisseltsingus ülestõusmispühadest 



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

J.Tammo 

24. märtsil toimus Immaanueli Koguduse ruumes Alfa kursuse Püha Vaimu päev 

25. märtsil külastasid L.ja H.Tõnissaar Kilngi-Nõmme vabakogudust, kus juhatasid 

vestlusringi kümnise maksmisest. 

30.-31. märtsini toimus Immaanueli Koguduse vendade väljasõit Saaremaale. Alustati 

palvusega, kuhu liitusid ka Saaremaa vennad Püha kirikus, jätkati Pähklimäe 

puhkekeskuses ja lõpetati järgmisel päeval Reo Õigeusu kloostri kirikus palvusega. Oli 

õnnistatud ja vaimulikult ülesehitav aeg. Osales 16 venda. 

Veebruar 2018 

 10. veebruaril toimus Edela piirkonna kokkutulek EKBK Liidu keskuses Tallinnas. 

Tutvuti Liidu keskuse tööga ja külastati seejärel taasavatud Mäe Baptistikoguduse 

palvelat. Pastor J.Tammo külastas Õismäe hooldehaiglas vend Rein Ratast, kes 

tervitab kogudust. 

 11. veebruaril algas Alfa kursus. Palvetagem meeskonna ja õppurite eest! 

 11. veebruari Kellaviieteel rääkis R.Tamm teemal: „EV 100 usundiloo õpetaja pilgu 

läbi“. 

 16. veebruaril juhatas J.Tammo EKBK Liidu vanematekogu koosolekut Tartus. 

 17. veebruaril toimus Kõrgema Usuteadusliku Seminari egiidi all Tartus 

talvekonverents „Vaba kogudus, vaba riik“. J.Tammo pidas ettekande „Quo vadis – 

vaba kogudus?“ Konverentsil oli vaatluse all usu ja sõnavabaduse probleemid 

kaasaegses ühiskonnas ja selle ühiskonna suundumused ning koguduste võimalused 

evangeeliumi kuulutada. 

 23.veebruaril pidasid A.Saar, M.Allsalu ja J.Tammo Tammiste hooldekodus EV 100-

le aastapäevale pühendatud jumalateenistuse. 

 25. veebruaril tähistas Immaanueli Kogudus hommikusel ja õhtusel teenistusel EV 

100. aastapäeva. Hommikul laulsid Toomas Volli laulustuudio tüdrukud ja kõneles 

EKN-i asepresident pastor Meego Remmel. 

Õhtul toimus oikumeeniline tänupalvus koos piduliku tordisöömisega. Väikse kontserdi 

andsid perekond Palud, ajaloolise mõtiskluse esitas A.Vunk ja evangeelse sõnumi pastor 

Meego Remmel. Oli õnnistatud päev. 

28. veebruaril külastasid A.Tael ja J.Tammo Häädemeeste keskkoolis Oleviste 

noortelaagri alguseks kogunenud korraldusmeeskonda. J.Tammo kõneles inimese 

kohast Jumala loos. 

Jaanuar 2018 

2018.a. algas kogudusliku palvenädalaga. Igal õhtul kogunesid erinevate tööharude 

esindajad ja palvetajad, et mõelda algava aasta ülesannetele ja usaldada need Jumala 

juhtimise alla. 

6.jaanuari õhtul toimus Metodisti Kiriku Agape kirikus oikumeeniline jumalateenistus, 

kus jutlustas Suigu Vabakoguduse pastor Endel Lohu 

6.jaanuari õhtul kohtusime Kellaviieteel 3D Koguduse pastori Jakob Remmeli ja 

koguduse liikmetega. Saime palju teada uuest üle-eestilisest koguduse võrgustikust ja 

nende evangeelsest tööst. Issand õnnistagu seda tööd ka Pärnu linnas 

6.jaanuaril viis L.Tõnissaar Tori Sotsiaalmajas läbi vestlusringi teemal „Armastame 

inimest.“ Kohal oli hulgaliselt inimesi 

26. jaanuaril pidasid A.Saar ja J.Tammo jumalateenistuse Tammiste Hooldekodus 

28.jaanuaril pidasid L. ja H. Tõnissaar Kilingi-Nõmme Vabakoguduses vestlusringi 

teemal „Armastame inimest“, lähtudes liidu president E.Tamme aastaläkitusest. Kaasa 

teenis ka perekond Keernikud. 



Jätkuvalt on Kilingi-Nõmme Vabakogudust teeninud A.Tael ja A.Saar ning Lihula 

Baptisti Kogudust Meelis Allsalu. 
 


