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Detsember
7.detsembril laulsid hommikusel jumalateenistusel Pärnu Sütevakka
Humanitaargümnaasiumi noored. Rõõm ja tänu täitsid nii lauljate kui koguduse
südant. Palvetagem, et Jumal teeks oma head tööd koolinoorte hulgas!
8. detsembril kohtus J.Tammo Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse koosseisus
Kadrioru lossis Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvesega. President
rõhutas, et algav aasta saab majanduslikult olema raske. See on kirikutele
võimalus pakkuda kannatajatele tuge ja seal, kus võimalik avada töötutele ja
kodututele supiköögid. Palvetagem presidendi ja Vabariigi valitsuse eest!
12. detsembril toimus Pärnu Maavalitsuse Perekonnaseisuametis Marge
Tuuliku ja Indrek Arumäe abielu registreerimine. Palugem nende perele Jumala
armu ja hoidmist!
13. detsembril toimus Immaanueli Koguduse palvelas Šalomi abikeskuse
kodutute päevakodu jõulupuu. Ülistusega teenis Pärnu Evangeelse
Vabakoguduse ülistusansambel. Sõnumi ütles pastor Larry Mininger.
14. detsembril jutlustas J.Tammo Pärnu Evangeelses Vabakoguduses. Pärast
jumalateenistus toimus pastor A. Heide juures lõunasöök. Jumal on nende tööd
õnnistanud kodutute eest hoolitsemise läbi. On tubli ülistusansambel ja tore
lastetöö. Palugem, et Jumal hoiaks ja kasvataks oma laste peret selle töö läbi
Pärnus.
14. detsembril toimus Immaanueli Koguduse naisansambli jõulukontsert. Sõna
jagas vend P.Kohala
18. detsembril võttis J.Tammo osa Eesti Kirikute Nõukogu pidulikust istungist
Pirita kloostris, millest võttis osa ka EV Regionaalminister Siim Kiisler.
20. detsembril tähistas vend K.Keernik koguduse palvelas 70.
juubelisünnipäeva. Oleme Jumalale tänulikud, et vend võib oma perega Jumalat
ja meid kõiki teenida!
21. detsembril oli meie kogudusel külas ansambel Robirohi. Õhtusel kontserdil
oli palvela rahvast täis. Lauljaid ja kuulajaid täitis rõõmus tänumeel!
23. detsembril külastas J.Tammo koos teiste pastoritega Pärnu linnapead

M.Viisitamme. Arutati selle üle, mida saavad kogudused teha linna heaks.
Pastorid tänasid hea koostöö eest!
24. detsembril laulatas J.Tammo Ammende Villas Ehte Lenk’i ja Aivar
Allikivi.
Samal õhtul toimus Immaanueli palvelas väga rahvarohke jõuluõhtu
jumalateenistus, kus laulis segakoor, lapsed, perekond Kits ning muusikud
R.Niin, L.ja I.Palu ning M.Talts saatsid koori ja üldlaule.
25. detsembril toimus peale jõulu I püha jumalateenistust koguduse jõulupuu,
mille sisustasid lapsed ja koguduse noored.
26. detsembril külastasid M.Allsalu, R.Allsalu, M.Gill ja J.Tammo Tammiste
Vanadekodu, kus viisid läbi jõulu jumalateenistuse.
26. detsembril laulatas J.Tammo Immaanueli Koguduse palvelas Marja-Leena
Aasa ja Joel Keerniku. Soovime noortele õnnistatud eluteed!
Paljud meie noored võtsid osa aastavahetuse noorte evangelismilaagrist
Kuressaare Siioni Koguduse juures. Jumal õnnistagu Liidu misjonisekretäri
A.Böningut ja kõiki noori, kes on otsustanud pühenduda evangeeliumi
kuulutamisele!
Immaanueli Kogudus astus 2008.aastasse 169 liikmega.
Ristmise teel ühinesid kogudusega: Merlin Madisson (*1992), Karevi
Popilenkov (*1986), Daily Kaldma (*1981) ja Tõnis Harjaks (*1976).
Teistest kogudustest tulid Immaanueli Kogudusse: Marja-Leena Aas (*1983),
Malle Ross (*1954) ja Reet Leemet (*1940).
Igavikku kutsuti: Fanny Sutt ja Linda Kase.
Teistesse kogudustesse lahkusid: Venjamin Bannikov, Mihhail Bannikov,
Viktoria Bannikov ja Timar Sjeneš.
2009. aastasse astub Immaanueli Kogudus 170 liikmega. Neist vendi 36.

November
7. novembril andis noortejuht Joel Keernik noortetöö juhtimise noortele üle.
Otsustati uus noortejuht endi keskelt leida jaanuari alguseks.
7. novembril toimus Tallinnas Pirita Lillepaviljonis Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku poolt organiseeitud kolmas konverents: “Kristlikud väärtused Eesti
poliitikas. Ühiselt ehitatud riik.” Keskerakonna nimel võttis seal sõna vend Rein
Ratas.
8. novembril toimus Suigu palvelas noorte Alfa ja Suigu Alfa ühine väljasõit.

Jumala juhtimise ja Püha Vaimu teemasid aitasid lahti mõtestada Joosep Tammo
ja Veljo Kaptein. Muusikat tegid noored. Koos meeskonnaga oli kogunenud üle
20 inimese.
10. novembril toimusid Tervise Vabaajakeskuses koguduse meistrivõistlused
ujumises. Võitjaks kõigil distantsidel ( 100 m, 200m ja 400m) osutus DaneroAnder Toompuu, kes sai ka karika. 100 m ujumises sai teise koha Gren-Brenton
Tuulik, kolmandat kohta jagasid Odd Holmen ja Aleksander Vunk. 200 m
ujumises sai teise koha Egeti Toomsalu ja kolmanda koha Tarmo Tuulik. 400 m
ujumises sai teise koha Egeti Toomsalu ja kolmanda koha Tarmo Tuulik.
14.-15. novembril toimus Tallinnas juhtimiskonverent "Global Leadership
Summit 2008". Ülesehitavast ja õnnistusterikkast konverentsist võttis osa Joel
Keernik.
15. novembril kogunes noorteaktiiv, et panna paika novembri-detsembri
töökava ja arutada noortetöö uute arengute üle.
17. novembril külastasid J.Keernik ja J.Tammo Elva baptistikoguduse
meesteosadust, kus J.Tammo pidas ettekande “Mehe roll ja vastutus.” Järgnes
mõttevahetus ja palveosadus.
18. novembri õhtul toimus Pärnus Si Si restoranis Eesti Kristlike Demokraatide
juhtkonna ja Pärnu vaimulike ümarlaud, kus EKD juhtkond selgitas oma plaane
seoses Euroopa Parlamendi ja kohalike valimiste lähenemisega. Immaanueli
Kogudust esindas sellel pastor J.Tammo.
20. novembril võttis J.Tammo osa Eesti Kirikute Nõukogu istungist Maardu
Õigeusu kirikus.
22. novembril toimus Agape Keskuses Franklin Grahami “Lootuse festivali”
piirkondlik koosolek, kus tutvustati festivali eesmärke ja võimalusi selles
aktiivselt osaleda.
29. novembril toimus Immaanueli Koguduse palvelas EKB Liidu EdelaPiirkonna töötegijate kokkutulek. Liidu peasekretär E.Tamm tutvustas Liidu
tööd ja plaane 2009.a. Eriti tõsteti esile vajadust aktiivselt osaleda Franklin
Grahami “Lootuse” Festivalil.
Samuti vahetati mõtteid 2009 a. suvefestivali ettevalmistustest.

Oktoober
3. oktoobril toimus Immaanueli palvelas noorte filmiõhtu, kus vaadati filmi
M.Lutherist.
4. oktoobril toimus Immaanueli koguduse palvelas “Rahvusvahelise
Lastemisjoni” poolt organiseeritud pühapäevakooli ja kristlike õpetajate
kokkutulek. Kogunes ligi 40 õpetajat. Konverents oli rahvusvaheline.Esinejaid
oli Põhja-Iirimaalt, Lätist ja Eestist. Kõik, kes sellel viibisid, said uut julgustust
kristlikus haridustöös.
4. oktoobril laulatas J.Tammo Ammende Villas Tarmo Kiisleri ja Eve-Mai
Telve.
10. oktoobril olid koguduse noortel külas Märt ja Harri Saar Tartust. Oli
õnnistatud õhtu.
12. oktoobril tähistas Immaanueli kogudus lõikustänupüha. Pastor J.Tammo
õnnistas väikese Artur Vunk’i. Järgnes armastussöömaaeg ning lastevanemate
koosolek.
12. oktoobri õhtusel “Kellaviieteel” rääkisid ülipõnevalt oma reisimuljeid
Hispaaniast, Kambodź ast ja Vietnamist M.Lohu ja M.Vardja.
15. oktoobril toimus koguduse piiblikoolis seminar teemal: “Raskused elus ja
kuidas nendega hakkama saada”. Seminari viisid läbi vennad John Sewall ja
David Gruber USA-st.
17. oktoobril toimus Immaanueli koguduse palvelas noorteõhtu koos Pärnu
Vabakoguduse noortega. Kogunes üle 30 noore.
18. oktoobri õhtul laulis 40-ne liikmeline Oleviste segakoor priilaste
ärkamisaegseid laule. Vennad V.Kaasik ja A.Vunk rääkisid kohalike koguduste
ajaloost ja usukangelastest. Sõnumit jagasid H.Puu ja Ü.Meriloo. Kuulajaskond
moodustus kõigist Pärnu vabakogudustest. Oli rikkalikult õnnistatud õhtu.
22.oktoobril oli Piiblikooli külaliseks Pirita kloostri preester, apostellik
protonotaar, emeriitprofessor Vello Salo, kes kõneles Vana Testamendi
Psalmide tõlkimisest.

24.-25. oktoobril viibis J.Tammo EKB Liidu vaimulike töötegijate
õppepäevadel Nuutsakul. Kogunes üle 30 venna ja õe. Teemaks oli
evangeeliumi kuulutamine selle kõige erinevamates vormides. J.Tammo pidas
laupäeval ettekande “Evangeelium ja koguduse osadus”.
26. oktoobri õhtul kogunes kogudus, et palvetada muusika-, noorte ja Alfa-töö
eest. Järgneskoguduse aktiivi osadus.
30. oktoobril kogunes perekond Tõnissaarte kodus taas Selja kodugrupp.
31. oktoobril külastasid E.Putkemaa, V.Lehes ja J.Tammo Tammiste
vanadekodu, kus pidasid jumalateenistuse.

September
5. septembril alustasid koguduse noored taas reedeste noorteõhtutega. Kokku
oli kutsutud suvisest inglise keele laagrist osavõtjad.
7. septembril rääkis usu ja tervise küsimustest õige toitumise valguses doktor
Marju Lohu.
9. septembril võttis J.Tammo osa Tartus Kolgata Baptistikoguduse palvelas
toimunud EKBLiidu Vanematekogu istungist.
14. septembril kihlusid Marja-Leena Aas ja Joel Keernik.
14. septembri “Kellaviieteel” rääkis oma tõusmisest Mont Blanci mäele vend
Valdur Kolla.
17. septembril toimus Immaanueli palvelas esimene 2009.a. suvefestivali
nõupidamine, millest võtsid osa EKB Liidu president M.Remmel, kes tervitas ka
Immanueli Koguduse Piiblikooli rahvast ja peasekretär E.Tamm. Osa võtsid ka

naaberkoguduste pastorid K.Põldroos ja A.Allikas. Üldjuhiks valiti EKB Liidu
peasekretär E.Tamm, Pärnu poolseks koordinaatoriks õde A.Böning. Esilagse
plaani kohaselt toimuks suurüritus Vallikääru aasale püstitatud telgis.
18. septembril võttis J.Tammo osa Eesti Kirikute Nõukogu istungist Muuga
sadama Meremeeste Misjoni majas, kus toimus ka uue altari sissepühitsemine.
18. septembril alustas koguduse noorte kodugrupp. Vaatluse all on Rick
Warren´i raamat "Eesmärgist juhitud elu".
19. septembril külastasid M.Gill, M.Allsalu ja J.Tammo Tammiste vanadekodu,
kus toimus jumalateenistus.
20. septembril külastasid J.ja A.Tammo õde Gerda Määri, kes 24. septembril
lahkus oma tütre juurde Inglismaale. Õde oli tänulik Eestis viibitud aja eest ja
kõigi eest, kes teda viimasel ajal külastasid ja aitasid. Kogudus on tänulik eakate
palveosaduse initsiatiivi eest, mis tänu õe Määrile hakkas õnnistusrikkalt tööle.
21. septembril alustas tööd Immaanueli Koguduse pühapäevakool. Kuni
jõuludeni juhib pühapäevakooli õde M.Tiivits ja uuest aastast A.Kaevand.
M.Talts alustab 5. oktoobrist laste ansambliga.
25. septembril toimus perekond Tõnissaarte juures Seljal järjekordne kodugrupi
koosolek.
26.-27. septembrini toimus Suigus traditsiooniline vendade palveöö, millest
tänavu võttis osa 21 venda erinevatest kogudustest. Tehti tõrvikutega
palverännak ristimispaika Suigu jõe ääres ja peeti ühist lauaosadust. Palveõhtu
lõppes ühise leivamurdmisega.
27. septembril toimus Pärnus järjekordne pühapäevakoolilaste Kuningapäev,
millest võtsid osa ka meie koguduse lapsed.
28. septembril alustas Immaanueli Koguduses noorte Alfa-kursus, kuhu peale
meeskonna tuli 7 uut noort. Samal päeval alustas Suigu kogudus, õe Liivi
Tõnissaare juhtimisel Suigu alevis Alfa-kursusega, kuhu esilagu tuli 3 uut
inimest. Palvetagem Alfa-kursuste õnnestumise pärast.
28. septembril kogunes taas koguduse noorteansambel laule harjutama.
30. septembril mattis J.Tammo Timar Senješi isa, Istvan Senješi (1953 – 2008).
Kogudus avaldab vend Timarile kaastunnet isa kaotuse puhul.

August
1.-3. augustini toimus noortelaager Suigus. Laagrist võttis osa 27 noort. Pastor
J.Tammo külastas laagrit 2. augusti õhtul. Vaimulik õhkkond laagris oli innukas
ja Jumala Vaimust kantud.
8. augustil toimus Suigus palvelas Brydge-Sigrid Tuuliku ja Tarmo Tuuliku
laulatus. Laulatas pastor J.Tammo. Soovime noorele perele rikkalike Jumala
õnnistusi ühise elu teel.
Sama päeva õhtul laulatas pastor J.Tammo Lepanina hotellis Diana Vain’u ja

Raul Kadaru.
15. augustil laulatas pastor J.Tammo Immaanueli Koguduse palvelas Kristina
Kovaljova ja Joosep Gilli. Soovime nende ühisele eluteele Jumala varju ja
õnnistusi!
16. augustil laulatas pastor J.Tammo Ammende Villas Kerstin (Kehrmann) ja
Guido Kritzleri.
17. augustil viibis pastor J.Tammo koos abikaasaga Mustvee uue palvela
sissepühitsemisel. Immaanueli Kogudusest võttis palvela sissepühitsemise
teenistusest osa veel A.Saar, M. ja H.Putkemaa ja A.Lihtne.
Oleme tänulikud, et Mustvee uus palvela on valmis ja soovime pastor P.Gillile
ja Mustvee Betaania Kogudusele õnnistusi uues hones.
18.-24.augustini korraldas EEKBKL Misjonikeskus koostöös Evangeeliumi
Kristlaste Suigu Koguduse ja Pärnu Immaanueli Baptistikogudusega
evangeelsete ürituste sarja "Südamest südamesse" Pärnumaal.
Pärnu maakonna südames asuvad Suigu, Tootsi ja Tori. Ja Jumala südames
asuvad nende paikade lapsed, noored ja täiskasvanud. EEKBKL Misjonikeskus
üheskoos Pärnu Immaanueli Baptistikoguduse ja Evangeeliumi Kristlaste Suigu
Kogudusega organiseeris ja viis sel suvel nendes paikades läbi erinevaid
evangeelseid üritusi, mille koondnimetuseks sai SÜDAMEST SÜDAMESSE.
Üritused olid väga mitmekesised ja erinevatele sihtgruppidele suunatud: alates
keskealistele ja eakamatele mõeldud kohvikuõhtust Suigu lasteaias kuni laste- ja
noorteprogrammini Tootsis ja Toris, lisaks perepäev koos õpikodade ja
grillpeoga Suigus ning kaunid kontserdid Toris, Tootsis ja Suigus.
Misjontiimis oli seekord 12 vaprat ja innukat noort ning kuigi abilisi oli ürituste
läbiviimisel väga vaja, otsustasime, et igal üritusel on kaks tiimiliiget terve selle
aja palves, et hoida nö. taevas avatud. Ja tõepoolest, taevas oli avatud! Nädala
jooksul kogesime erilist Jumala juhtimist ja õnnistust kohalikega suhtlemisel ja
Jumala armastuse jagamisel, aga ka sellistes praktilistes asjades nagu transpordi
küsimuste lahenemine, rikkalikkud toidulauad ja ootamatud abik(v)äed ning ka
vihmapilvede kadumisel!
Tänan südamest kõiki, kes meid sel nädalal palvetes kandsid ja ürituste
toimumist annetustega toetasid! Eriline tänu kuulub kõikidele, kes sel nädalal
sõna või muusikaga kaasa teenisid: Meego Remmel, Viljar Liht, Joosep Tammo,
Aare Tamm, Joel Keernik, Peeter ja Lela Lõhmus ning ansambel Valge vene,
Robirohi, Astrid Böning ja Eike Vellend, Pärnu Immaanueli koguduse

noorteansambel. Tänan ka Oleviste kogudust, kes laenas meile oma valgeid
telke!:)
Ja loomulikult TÄNAN MA VÕRRATUT MISJONITIIMI JA NENDE
KOGUDUSI - teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine!!! Toon välja nende
võrratute noorte nimed ja kogudused: Eike Vellend (Oleviste), Kerli Hendrikson
(Oleviste), Johannes Vergi (Oleviste), Rael Lohu (Suigu), Siiri Lohu (Suigu),
Kersti Lohu (Suigu), Helena Veike (Pärnu Sool ja Valgus), Lev Bannikov
(Pärnu Immaanuel), Marii Kuusma (Elva BK), Lennard Oper (Valguse Tee),
Koit Pärn (Avinurme EELK), Alice Pärnits (EKNK Pärnu kogudus). Lisaks olid
nii nõu kui jõuga abiks Epp Treit (Pärnu Kristlik Vabakogudus) ja Mati Lohu
(Suigu). EKB Liidu misjonisekretär A.Böning
22. augustil pidasid M.Allsalu ja J.Tammo Tammiste vanadekodus
jumalateenistuse.
Sama päeva õhtul laulatas pastor J.Tammo Valgerannas Antropovi Villas Mairy
Killingi ja Priit Tammekännu.
23. augustil laulatas pastor J.Tammo Ammende Villas Liina Jürioja ja Priit
Potteri. Muusikaliselt sisustasid laulatust perekond Palud.
24.augustil sündis Daily ja Tõnis Harjaks’e perre pisipoeg Jass Harjaks.
Soovime pojale ja emale palju tervist ja õnnistusi!
29. augustil toimus koguduse aktiivi kohtumine pastor J.Tammo kodus.
Kavandati uut hooaega ja tehti plaane koguduse 125. aastapäevaks.
30. augustil pidas pastor J.Tammo kõne Heilika Võsu ja Ülo Pikkovi laulatusel
Pärnu Jaagupi kirikus ja viis läbi registreerimistalituse. Laulatas kohalik pastor.
30. augustil pidas J.Tammo Brackmanni pargis Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasiumi kooliaasta algusele pühendatud palvuse.
31. augustil toimus Suigu palvelas Annika Nõukase ja Matthias Aasa laulatus,
millest võtsid osa mitmed Immaanueli Koguduse noored. Laulatas Tartu Kolgata
Baptistikoguduse pastor Leho Paldre.
31. augusti hommikusel jumalateenistusel saadeti lapsed, noored ja õpetajad
palves kooliteele.

Juuli
1 juulil käisid koguduse noored kinos vaatamas C. S Lewise filmi Narnia
kroonika - Prints Caspian.
5. juulil ristiti Suigu jões Merlin Madisson (*1992),Karevi Popilenkov (*1986),
Daily Kaldma (*1981) ja Tõnis Harjaks (*1976).
6. juulil oli koguduse päev. Laulsid noored. Uued liikmed tunnistasid ja
õnnistati kogudusse. Kogudusse õnnistati ka õde Marja-Leena Aas (*1983), kes
oli varem Stockholmi Eesti Nelipühi Koguduse liige. Oli rõõmupäev.
Õhtul oli teemaks usk ja tervis. Õde Hilma Keernik rääkis suhkruhaiguse
iseloomust ja kuidas selle tagajärgi vältida. Tunnistasid J. Hendrikson ja
J.Tammo, palvetati haigete eest.
7.-11. juulil toimus inglise keele laager Pühajärve koolis Sihval. Laagrit
korraldasid MTÜ Going UP, Whittier Area Community Church ja Immanueli
kogudus. Laagrist võttis osa 25 noort, neist pooled väljastpoolt kogudust.
12. juulil jätkus inglise keele laagri rahva koosolemine Pärnus Imaanueli
koguduses ja kiriku taga aias.
9.-27. juulini oli pastor J.Tammo puhkusel ja teda asendas vend E.Kakko.
15. juulil toimus noorte kanuumatk Soomaal. Matkast võttis osa 6 kanuud
kolmese meeskonnaga. Täname korraldajaid V. Kollat ja V. Bubnovi.
19. juulil toimus Suigu palvelas Daily Kaldma ja Tõnis Harjaks’e laulatus.
Laulatuse viis läbi pastor J.Tammo. Laulis noorte ülistuskoor. Kogudus soovib
noortele ühiseks eluteeks rikkalikke Jumala õnnistusi.
20. juulil toimus Immaanueli Koguduses USA misjonäripere Karlikute
teelesaatmine Kameruni. Stephanie ja Brian Karlik tänasid toetuse eest viimase
8 aasta jooksul. Pastor J.Tammo ütles tänusõnad koguduse poolt. Oleme
tänulikud õnnistuste eest, mida Karlikute pere meile tõi ja palvetagem , et nad
võiksid õnnistusrikkalt töötada misjonipõllul.
27. juulil sõitsid Kalju, Hilma ja Joel Keernik ning Aime ja Joosep Tammo
jalgratastega Suigu koguduse 86. aastapäevale. Pastor Endel Lohu tutvustas
Suigu koguduse heliloojate Anti, Johannes ja Madis Tilga loomingut. Suigu
lauljatel oli abiks U.Raide. Jutlustas J.Tammo. Järgnes armastussöömaaeg.
Palvetagem augustikuu evangelisatsiooni eest Suigus, Tootsis ja Toris!
31. juulil toimus Vändras vend Ahto Saare ema Leida Vihman’i matus. Mattis

pastor J.Tammo. Kogudus avaldab vend A.Saarele ema kaotuse puhul
kaastunnet!

Juuni
2. juunil osales J.Tammo EKN asepresidendina Põhja- Saksa Kiriku ja Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku esindajate ühisel õhtusöögil, kus tutvustas
külalistele kiriku ja riigi suhteid Eestis.
6. juunil toimus 2007/2008 noortehooaja pidulik lõpetamine restoranis Paradiis.
7. juunil toimus Edela-Eesti piirkonna vaimulike töötegijate kohtumine Suigu
palvelas. Vahetati mõtteid koguduste tööst ja suvistest plaanidest. Palvetati
üksteise eest.
13. juunil toimus noorte ja koguduse ühine palveteenistus. Teenistust juhtisid
noored. Ülistusega teenis noorte ülistusansambel.
18.-19. juunini toimus Eesti Kirikute Nõukogu väljasõiduistung Tahkurannas.
Istungit juhatas pastor J.Tammo. esimese päeva teemaks oli ristimine ja üksteise
ristimise tunnustamisega seotud probleemid. Teisel päeval toimus korraline
istung. Alguspalve toimus Tahkuranna Õigeusu kirikus, õhtupalve Häädemeeste
Luteri Kirikus. Enne õhtupalvet käidi matkal Tolkuse rabas. Need olid
õnnistatud päevad. Loodame, et kristlaskonna ühtsus meie maal tugevneb ja
näitab valgust neile, kes Kristust veel ei tunne.
19. juunil külastasid noored Uulus toimunud Shalomi lastelaagrit, kus lauldi,
korraldati mänge ja tunnistati lõkkeõhtul.
20. juunil külastas Märt Saar´e ja Chris Brock´i juhtimisel grupp ameeriklasi
meie kogudust. Tehti ühiseid plaane inglise keele laagri korraldamise osas,
jagati flaiereid tänavatel. Õhtu lõpetati grilliga kiriku taga aias.
22. juunil viibisid J.ja A.Tammo ning L.Äkke Ridala Baptistikoguduse 126.
aastapäeval. Laulis ansambel Robirohi ja jutlustas J.Tammo. Jumalateenistus
lõppes armastussöömaajaga.
23. juuni õhtul toimus Suigu Vabakoguduse palvelas Pärnu koguduste ühine
jaanilaupäeva jumalateenistus. Laulis ansambel Valgevene. Jutlustas J.Tammo.
Järgnes jaanituli ja ühine grilliõhtu. Hoolimata vihmasest päevast oli kogunenud
üle 80 inimese. Õhtu lõppes päikseliselt.
26 juunil kogunesid noored rannas.
28. juunil olid noored osaduses õde Kirilin Metsa juures.

29.juunil toimus koguduse eakate ja segakoori ühine väljasõit Avispeale ja
Mustveesse. Reisil osales 38 õde ja venda. Avispea Vabakoguduses toimus
õnnistatud aastapäevateenistus. Jutlustas J.Tammo ja laulis Immaanueli
Koguduse segakoor. Jumalateenistus lõppes armastussöömaajaga. Seejärel
külastati Mustvee uut palvelat, mis jättis sügava mulje. Pandi kokku ka ohver
(7 600 EEK’i). Tagasiteel peatuti Laiuse lossi varemetes, kus peeti ka piknikku.
Pastor Paul Gill tuli oma abikaasa ja kringlitega meie rahvast teele saatma. Oli
õnnistatud ja kaunis päev. Kodukoguduses juhatas samal päeval jumalateenistusi
vend J.Keernik.
30. juunil saatsid noored ühiselt vend Lennart Kohala kontserdimaja eest
sõjaväkke.

Mai
2. mail toimus koguduse noorte sportlik väliüritus Pärnu rannas.
2.-4. maini võtsid Immaanueli Koguduse noored osa EKBK Liidu noorte
Piiblipäevadest. Kogunes kuni 700 noort.
4. mail teenisid koguduse noored laulu ja sõnaga Pärnu Saalemi koguduse
õhtusel teenis-tusel.
10. mail registreeris J.Tammo Saalemi Vabakoguduse palvemajas Kadi Karpini
ja Kaido Teterini abielu. Laulatas pastor Kalju Põldroos. Soovime noorte ühisele
eluteele rikkalike Jumala õnnistusi!
11. mail tähistasime seekord Nelipühi ja Emadepäeva korraga. Laulis segakoor
ja kauni pro-grammiga tervitasid emasid ja vanaemasid lapsed. Jumalateenistuse
lõppedes kingiti kõigile emadele tulp. Ühtlasi lõpetas pühapäevakool selleks
hooajaks oma töö. Suur tänu lastele ja pühapäevakooli eestvedajatele Marge
Tiivitsale ja Marek Taltsile.
13. mail võttis J.Tammo osa EKBK Liidu Vanematekogu istungist Viimsis.
Uues vanematekogus jäi J.Tammo vastutada suhted Eesti Kirikute Nõukoguga,
haridus- ja meestetöö liidus.
14. mail võttis J.Tammo osa Pärnu pastorite ümarlauast, kus anti positiivne
hinnang emadepäeval toimunud ülelinnalisele perepäevale.
15. mail juhatas J.Tammo Eesti Kirikute Nõukogu istungit, mis seekord toimus
Eesti Nelipühi Kiriku keskuses.

16. mail olid külas noored Going Up-ist, kes tutvustasid meie noortele juulis
toimuvat inglise keele laagrit.
18. mai hommikuse jumalateenistuse pidasid Kethe ja Ilmar Kure lapsed ja
lapselapsed oma vanemate 5. surmaaastapäeva mälestuseks. Nad jagasid
rikkalikult mälestusi, teenisid kogudust muusikaga ja näitasid filmi oma isast.
Jutlustas Ingmar Kurg. Järgnes armastussöömaaeg. Valitses soe ja südamlik
õhkkond. Meenusid need sügavad ja pühad jäljed, mida Kethe ja Ilmar oma
ustavusega meie südameisse on jätnud. Suur tänu lastele, kes oma vanemaid ei
unusta!
Õhtul toimus eakate tunnistuse õhtu, kus musitseeris õde Virve Lehes.
19. mail külastas meie palvelat Audru Keskkooli 4. klass S.Järveti juhtimisel.
J.Tammo tuvustas lastele meie koguduse elu ja näitas ruume.
20. mail külastas J.Tammo EKNI-i esindajana Tallinna Juudi Sünagoogi, kus
toimus eri uskkondade vaheline mõttevahetus laste ja noorte usulise kasvatuse
teemal.
22. mail külastas J.Tammo perekond Karlikuid, kes valmistuvad juuli lõpul
asuma misjonitööle Aafrikas Kamerunis.
22. mail kogunes Selja kodugrupp.
24. mail toimus Põlendmaal koguduste vaheline meestepäev. Sool ja Valgus
Koguduse pastor Alari Allikas rääkis teemal „Miks meestel on raske leida teed
kogudusse.“ Kõlama jäi mõte, et mehed ootavad koguduses konkreetsust ja
praktilisi eesmärke ja tulemusi. Vahetati mõtteid, olid palves, lauldi, käidi
saunas ja grilliti lõunaks vorste. Kes tulid, ei kahetsenud. Suur tänu vend Toivo
Turkinile, kes meid vastu võttis.
25. mail kutsuti igavikku õde Linda Kase. Ta sai vanaks 87 aastat, 4 kuud ja 8
päeva. Leinama jäid kolm tütart ja üks poeg. Ärasaatmine toimus 29. mail Tori
kirikust. Õde Linda Kase maeti Tori kalmistule. Ärasaatmise ja matusetalituse
viis läbi pastor E.Kakko. Õde elas Tootsis ja oli seni kuni tervis lubas ustav
Tootsi usklike osaduse liige. Kogudus avaldab lahkunu omastele kaastunnet!
26. mail võttis J.Tammo osa EKN-i juhatuse istungist ja EV
Haridusministeeriumi juures asuva religiooniõpetuse ainekomisjoni
töökoosolekust. Praegu on lootust, et religiooniõpetus saab 2010/11 aasta
riiklikusse ainekavasse valikainena sissekirjutatud.

27. mail kohtus J.Tammo EKN-i juhatuse koosseisus EV peaministri
A.Ansipiga. Kõneldi kaplaniteenistuste olukorrast kaitseväes, vanglates ja
politseis. Teemaks oli kaplaniteenistuse väljaarendamine haiglates. Vahetati
mõtteid naiste raseduskriisi nõustamise osas, mis toimub koostöös
rahvastikuministeeriumiga. Kõne all oli ka tulumaksuvabastuse
protsendi tõstmise teema annetustel. Praegu on see 5%, kuid võiks olla vähemalt
10%. Saksamaal on see 20%. Samuti leidis käsitlust praegune ebaõiglane
pensionite arvestuse süsteem, mis on seotud keskmise palgaga. Tulemuseks on
see, et inimene, kes saab keskmisest palgast vähem, saab kirja mitte täisaasta,
vaid oluliselt vähem. Mõttevahetus oli heatahtlik ja konstruktiivne.
29. mail toimus Seljal Tõnissaarte kodus koguduse juhatuse koosolek, kus peale
jooksvate küsimuste arutati koguduse arengukava kujundamist aastani 2014.
30. mai õhtul viibis J.Tammo Kuimetsas Harju- ja Raplamaa vendade
palveõhtul.
30. mail toimus koguduse noorte väljasõit Lohude juurde Libatsesse.

Aprill
13. aprillil teenisid noored kaasa Valga Betaania Baptistikoguduse pühapäeva
hommikusel jumalateenistusel.
13. aprilli õhtul toimus Peeter Randmäe uue raamatu "Loodud muutuma"
esitlus.
17. aprillil juhatas J.Tammo Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolekut, mis
seekord toimus Viimsi vabakoguduse palvemajas.
20. aprilli pühapäeva hommikusel jumalateenistusel jutlustas EV Riigikogu
liige Rein Ratas Kristusesse jäämisest. Jeesus ütleb: "Mina olen viinapuu ja teie
viinapuu oksad."
18. aprillil moodustati noorteaktiiv, et paremini noortetööd planeerida ja
ülesandeid jagada.
24. arillil toimus Selja kodugrupp perekond Tõnissaarte kodus. Lõpetati "Meie
Isa" palve käsitlus. Pärnust külastasid kodugruppi B.Karlik ja J.Tammo.
25. aprillil külastas 19 noort Elva koguduse noorteõhtut. Ühiselt ülistati
Jumalat, noored tunnistasid ja Evelin Belõi rääkis Jumala usaldamisest. Maia
Bubnov räägib väljasõidust: "Kogunesime kell 16:00 koguduse juures ja asusime

kolme autoga teele. Kohale jõudes kostitati meid maitsva salati ja võileibadega
ning tutvusime koguduse ruumidega, enamus meist olid seal ju esimest korda.
Noortekas algas ja kokku oli meid neljakümne ringis. Soojenduseks korraldati
meile väike teatevõistlus, kus pidi teatepulga koos riietega edasi andma, need
riided olid pakitud reisikohvrisse ja need tuli endale kordamööda peale tõmmata
ja siis teisele üle anda ja selga panna. Kuigi võit nii oluline ei olnud, tuli see
sedakorda pärnakatele. Teenistuse tõsisemat osa alustasime ülistusega, mida
juhtisime oma ülistusgrupiga. Peale seda oli meil võimalus jagada elvakatele
seda, mida Jumal meie elus teinud on, ning oma tunnistust jagasid Maia,
Maarja, Lennart ja Evelin. Usun, et igaüks võis oma südamesse midagi saada,
eriti aga kindlasti julgustust ja innustust Jumala ja tema tahte otsimiseks.
Noorteka lõpus oli taas snäkiosa, kus noored said omavahel tutvuda ja suhelda
ning palves olla. Sellele järgnes kojusõit, mis tänu Jumalale oli kaitstud ja
hoitud."
26. aprillil külastasid J.Tammo ja U.Tõkke Kilingi-Nõmme Vabakoguduse 15.
aastapäevale pühendatud pidulikku kontsertjumalateenistust. Kontserdi andis
tuntud Hiiumaa ülistuslaulude looja vend Timo Lige. Noort kogudust tervitasid
Valguse Tee koguduse pastor M.Metsala ja Kiviõli Vabakoguduse pastor A.
Lilleorg. Jutluse pidas J.Tammo. Järgnes armastussöömaaeg.
29. aprillil külastas J.Tammo EV Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, et pidada läbirääkimisi Tallinna Sadama
meremisjoni tuleviku üle. Samal päeval juhatas J.Tammo EKN-i Harduse
ümarlauda, mis toimus Usuteaduse Instituudi ruumides

Märts
1. märtsil kutsuti igavikku õde Fanny Sutt, kes sai vanaks 76 aastat, 11 kuud ja
1 päeva.
5. märtsil toimus õe F.Sutti ärasaatmine Immaanueli Koguduse palvelast ja
matus Alevi II kalmistul. Kogudus avaldab T.Suttile, kõigile lastele ja õdedele
peredega kaastunnet!
1. märtsil pidas J.Tammo loengu KUS’I täiendkursusel, mis käsitledes eetilisi
probleeme kaasaja maailmas.
2. märtsil teenis Immaanueli Koguduses evangelistina Oleviste koguduse
noortepastor V.Kaptein.
2. märtsil külastas J.Tammo koos A.Lihtsega Lehtse kogudust, kus õnnistas
diakoniks vend Raul Issi.

9. märtsil teenis Imaanueli Kogudust evangelistina Mustvee koguduse pastor
P.Gill. Pastor J.Tammo viibis Kuressaare Siioni koguduses, kus pastori
ordinatsiooni sai M.Mäemets.
15. märtsil toimus vendade saunaosadus Põlendmaal.
16. märtsil, Palmipuudepühal, teenis Immaanueli kogudust Tartu Saalemi
koguduse pastor M.Remmel. Hommikusel jumalateenistusel laulis linna
ülistuskoor. Kogudust tervitas 123. aastapäeval Pärnu Evangeelse
Vabakoguduse pastor A.Heide. Ühtlasi lõppes evangeelsete pühapäevade sari.
Viiel paastuaja pühapäeval jutlustasid erinevad külalisjutlustajad. Kõigist
jumalateenistustest kokku võttis osa umbes 800 inimest. Mitmesuguste
vajadustega käis eespalvel umbes 60 inimest. Nõnda kujunes 2008.aaasta
paastuaeg meie kogudusele tõeliseks õnnistuse ajaks.
20. märtsil, Suure-Neljapäeva õhtul, toimus vend P.Kohala juhitud palvusmõtisklus Jeesuse ristitee ainetel.
21. märtsil Suure-Reede hommikusel jumalateenistusel musitseerisid M.Talts ja
I.Palu , toimus leivamurdmine.
Pealelõnal võeti vendade ühispalvega maha evangeelseteks pühapäevadeks
püstitatud rist ning sõideti seejärel Haapsallu, kus toimus kohtumine Läänemaa
vendadega. Haapsalu Baptistikoguduse palvelasse oli kogunenud 32 venda. Oldi
lauaosaduses, vaadati MelGibsoni “Kristuse kannatuse” filmi, palvetati ja murti
leiba.
22. märtsil külastasid Immaanueli Koguduse noored Antsla kogudust, kus
kuulutasid evangeeliumi nii laulus kui sõnas.
23. märtsil, I Ülestõusmispüha hommikul, sõitsid koguduse noored Suigu
palvela juurde, et koidutunnil tervitada ülestõusnud Issandat. Hommikusel
jumalateenistusel teenisid sõnaga õed ja jutlustas E.Kakko, laulis segakoor.
Pastor J.Tammo jutlustas Nõmme Baptistikoguduse hommikusel
jumalateenistusel, mis kanti üle ETV-s.
27. märtsi õhtul kogunes perekond Tõnissaarte kodus Selja kodugrupp.
28.-29. märtsini toimus Tartu Saalemi Baptistikoguduse kirikus EKB
Koguduste Liidu aastakonverents, kus valiti uueks Liidu presidendiks pastor
M.Remmel ja asepresidendiks Kohila Baptistikoguduse pastor V.Liht. Valiti ka
uus vanematekogu, kuhu kuuluvad Pärnumaalt E.Kakko ja J.Tammo. EKB

Koguduste Liitu kuulus aasta alguses 83 kogudust 5965 liikmega. Liit kasvas
möödunud aastal 21 liikme võrra. Konverents oli üksmeelne ja julgustav. Pastor
J.Tammo vabanes Liidu presidendi ametist ja saab nüüd enam pühenduda
koguduse teenimisele.
30. märtsi hommikusel jumalateenistusel teenis lauluga Suttide pereansambel.
Mälestati F.Sutti, kes oleks 27 märtsil saanud 77. aastaseks. Kogudus tänas
pastor E.Kakkot tehtud töö eest. Pastor E.Kakko jätkab tööd Pärnumaa
Kaitseliidu kaplanina ja Raeküla Gümnaasiumi religiooni, eetika ja filosoofia
õpetajana.

Veebruar
1. veebruaril toimus viimane eelmise koosseisu juhatuse istung. Pastor
J.Tammo tänas kõiki juhatuse liikmeid hea koostöö ja tarkade nõuannete eest.
3. veebruaril toimus Pärnu Immaanueli Koguduse täiskogu istung, kus kuulati
ära ning kiideti heaks pastori, raamatupidaja ja revisjonikomisjoni aruanne.
Kuna senise juhatuse põhikirjaline tööperiood lopes, toimus uue juhatuse
valimine. Uude juhatusse valis kogudus P.Kohala, L.Tõnissaare, K. Keerniku,
J.Keerniku, A.Vungi ja A.Lihtse. Juhatuse siseselt valiti juhatuse esimeseks
P.Kohala, aseesimeheks L.Tõnissaar ja sekretäriks A.Vunk. Seoses L.Tõnissaare
lahkumisega revisjonikomisjonist, valiti uueks revisjonikomisjoni liikmeks
A.Saar. Lisaks sellele valiti delegaadid EKBK Liidu aastakonverentsile:
A.Vunk, L.Tõnissaar, J.Keernik, J.Tammo.
9. veebruaril viibis J.Tammo Tallinnas EKBK Liidu vene regiooni koosolekul.
10. veebruaril toimus Immaanueli Koguduses järjekordne “Kellaviietee” õhtu,
kus peale naisansambli väikest kontserti rääkisid oma töödest ja tegemistest
Eesti Kristlik Demokraatliku Erakonna Pärnumaa aktivistid eesotsas
E.Veesaluga.
16. veebruaril viibis J.Tammo Tallinnas Eesti Usuõpetajate Liidu konverentsil
Balti Misjonikeskuses. Seekord toimus see koos
filosoofiaõpetajatega. Palvetagem jätkuvalt nende eest, kes töötavad koolides
usuõpetajatena.
17. veebruaril toimus Immaanueli Koguduses esimene evangeelne pühapäev.
Külalisjutlustajaks oli Tartu Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor dr.Toivo
Pilli.
21. veebruaril juhatas J.Tammo Balti Misjonikeskuses Eesti Kirikute Nõukogu
koosolekku.

23. veebruaril toimus Immaanueli Koguduse palvelas Rahvusvahelise
Lastemisjoni poolt organiseeritud lastetöötajate koolitus.
23. veebruaril toimus noorte nõupidamine, kus külas oli Eva Pajo Going Up’ist,
ning räägiti 7.-11. juulini toimuvast inglise keele laagrist.
24. veebruaril tähistas Immaanueli Kogudus pidulikult Eesti Vabariigi 90.
aastapäeva ja Eesti Baptismi 124. aastapäeva. Vend A.Vunk mõtiskles vabariigi
aastapäeva ja baptismi aastapäeva vaimuliku tähenduse üle. Külalisjutlustajaks
oli pastor A.Tamm Ridalast, lauluga teenisid hommikul ja õhtul Karin ja Hannes
Nõlvak. Olid õnnistatud evangeelsed jumalateenistused.
28. veebruaril toimus järjekordne Selja kodugrupi koosviibimine.

Jaanuar
2.-4. jaanuarini toimus Immaanueli Koguduses palvenädal, kus igal õhtul
palvetati mõne kogudusliku töölõigu pärast.
5. jaanuaril kogunesid Pärnumaa vennad Lepanina hotelli. Käidi saunas, söödi
pidulik lõunasöök ja peeti vaimulikku osadust. Kokku oli tulnud 19 venda.
Koguduse vennad tänavad vend A.Lihtset osaduspäeva organiseerimise eest.
4-6. jaanuarini toimus Pärnu Immaanueli ja Elva koguduse noorte ühine
talvelaager Nuutsakul. Oli igati õnnistatud aeg. Kogunes 36 noort. Suur tänu
organisaatoritele.
6. jaanuari hommikul, kolmekuningapäeval, laulsid perekond Kitse lapsed.
13. jaanuaril algas Immaanueli Koguduses järjekordne Alfa kursus.
13. jaanuaril külastas J.Tammo koos vend A.Lihtsega Palivere Vabakogudust.
Sama päeva õhtul võttis J.Tammo osa EV Politsei peakaplani Jaan Jaani
ametissepühitsemisest Tallinna Toomkirikus.
17. jaanuaril juhatas J.Tammo Eesti Kirikute Nõukogu istungit Armeenia
Kiriku keskuses.
19. jaanuaril külastas J.Tammo Mustvee ehitatavat palvelat. Töid on teostatud
3,8 miljoni EEK-i eest. Hoone valmimiseks on vaja veel u. üks miljon krooni.
22. jaanuaril pidas oma järjekordse istungi Immaanueli palvelas EKB Liidu
juhatus.

23. jaanuaril algas Immaanueli palvelas neljatunnine evangelismi kursus.
26. jaanuaril toimus E.Kakko juhtimisel Samaaria keskuse ruumes Edela
piirkonna kokkutulek, kus piirkonna esindaja kandidaadiks Liidu
Vanematekogus valiti vend E.Kakko.
Samal päeval võttis J.Tammo osa Sütevaka Humanitaargümnaasiumi uue
strateegia, visiooni ja missiooni dokumendi väljatöötamisest.
29. jaanuari õhtul toimus koguduse palvelas lastetöötajate julgustuskoosolek.
31. jaanuaril toimus Tori Seljal perekond Tõnissaarte kodus aasta esimene
kodugrupp, milles osales 10 inimest. Sama päeva õhtul pidas J.Tammo palvuse
uhiuue metsaveotraktori Valtra 350 heaks käekäiguks osaühing Hanna-Helena
teenistuses.

