2009
Detsember
5. detsembril toimus Tori rahvamajas evangeelne jõulukontsert, kus sõna
jagasid A.Saar, J.Keernik ja J.Tammo. Laulsid ja musitseerisid M.Gill, M.Kägu
ja M.Talts. Laua oli katnud L.Tõnissaar.
Sama päeva õhtul pühitses J.Tammo koos teiste ususõpradega sisse perekond
Harjaks’ite uue kodu Uulus.
6. detsembril olid meie kogudusel külas Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasiumi laululapsed, kes mitmes koosseisus esitasid toredaid
jõululaule. Samal pühapäeval toimus Alfa kursuse 10-le lõpetajale tunnistuste
kätteandmine.
10. detsembril võttis J.Tammo osa Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse
koosolekust Tallinnas.
Samal õhtul kogunes Selja kodugrupp. Koos oli 11 inimest. Suur tänu perekond
Tõnissaartele sooja vastuvõtu eest läbi aasta.
11. detsembril juhatas J.Tammo Tallinna Metodisti Seminaris Eesti Kirikute
Nõukogu hariduse ümarlaua koosolekut.
12. detsembril tähistas Immaanueli Koguduse vanemdiakon Elbert Putkemaa
palvelas oma 75. juubelit.
13. detsembril jutlustas J.Tammo Pärnu Saalemi Evangeeliumi Kristlaste
Vabakoguduses, kus toimus ka uue diakoni – Valdek Kakk’i pühitsemine.
Samal õhtul esilesid Immaanueli Koguduses oma uut raamatut „Sinu Sõna…“
M. ja Ü.Tankler.
17. detsembril toimus Pirita kloostris Eesti Kirikute Nõukogu pidulik aktus ja
oikumeeniliste aastapreemiate üleandmine, millest võttis ka J.Tammo osa.
19. detsembril viibisid E.Kakko, A.Raudver ja J.Tammo Kilingi Nõmme
Vabakoguduse jõuluõhtul.
23. detsembri hommikul kogunes Pärnu pastorite ümarlaud teatri kohvikus,
kust võttis osa ka J.Tammo. Pisut hiljem toimus Eliisabeti kirikus Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasiumi pidulik jõuluaktus, kus ütles päevakohase
sõnumi J.Tammo.
25. detsembri hommikul külastasid Tammiste hooldekodu M.Gill, M.Allsalu ja
J.Tammo ja pidasid seal jõuluteenistuse. Pärast hommikust jumalateenistus

Immaanueli palvelas toimus koguduse jõulupuu, mis lõppes väga huvitava
noorte programmiga lastele.
30. detsembril toimus perekond Tammode kodus aasta viimane juhatuse
koosolek.
Noorte tegemised detsembrikuus
4. detsembril toimus tunnistuste õhtu. Nagu alati, võisime saada väga kinnitatud
erinevate noorte mõtetest ja kogemustest. Kõlama jäi innustav mõte otsida
Issandat ja olla temaga pidevas osaduses, et võiksime Temasse veel enam
juurduda ja olla Kristuse armastusega maailmale valguseks.
11. detsembril toimus noorte aktiiviosadus. Arutasime hubases noortetoas
möödunud hooaja üle ning tegime üheskoos tulevikuplaane.
13. detsembril toimus pidulik sügishooaja lõpetamine restoranis Paradiis, kust
võttis osa 27 noort. Lisaks maitsvatele roogadele vaatasime möödunud hooaja
pilte ning kuulsime noorte poolt mitmeid südantsoojendavaid sõnavõtte.
Peale pidulikku lõpetamist läksime väikesele talvevaheajale, et uuel hooajal uue
hooga alustada. Avanoortekas toimub 8. jaanuaril ning jätkame regulaarsete
reedeste noortekatega. Samal ajal toimub ka talvelaagri planeerimine, mis
tõenäoliselt toimub veebruarikuus. Sel aastal teeme ühise laagri Kuressaare
Siioni koguduse noortega, mis toimub Orissaares.

November
8. novembri õhtul musitseerisid I.Palu ja M.Talts ning „Evolutsioonist ja elu
loomisest“ kõneles vend A.Pohla. Pärast teelauda järgnes elav mõttevahetus.
11. novembril võttis J.Tammo osa Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse
koosolekust.
15. novembril toimus vanade laulude õhtu, kus laulsime taas meie kõige
vanemast – „Tallekiituse“ laulikust vend M.Taltsi, R.Niine ja I. Palu saatel.
18. novembril kogunes koguduse evangeelse töö grupp. Planeeriti evangeelseid
kontserte Seljal ja Toris ning Tootsis.
19. novembril võttis J.Tammo osa Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolekust
Tallinnas. Koosolekul võeti vastu läkitus EV Justiitsministeeriumile, milles
paluti praegust perekonnaseadust mitte muuta.
21. novembril toimus Tallinnas „Solarise“ keskuses EELK peapiiskopp Andres
Põderi elu käsitleva dokumentaalfilmi „Via Avium“ esilinastus. Esilinastuse
juhatas teiste hulgas sisse ka A.Põderi pinginaabri ja sõbra J.Tammo sõnavõtt.

27. novembril pidasid A.Saar ja J.Tammo jumalateenistuse Tammiste
Hooldekodus.
27. novembril toimus Selja rahvamajas evangeelne kontsert, kus laulis
ansambel „Valge vene“ ja jutlutas Pärnumaa Kaitseliidu kaplan E.Kakko.
Õhkkond oli soe ja lootusrikas.
Noorte tegemised novembrikuus
Kuu esimene noorteõhtu 6. novembril oli piibellik retk teemal kindlus, kus
saime Piibli põhjal kinnitatud selles, kuidas oma usus kindel olla. Sõnumit jagas
pastor Joosep Tammo.
Laupäeval, 7. novembril käisime taas noortekeskuse IN spordisaalis. Saime
sportides aja maha võtta ning aktiivset koosolemist nautida.
Reedel, 13. novembril saime vastuse küsimusele Reede 13: karta või mitte
karta? Kuulsime vend Priit Kohalalt ebausust ja sellest, kuidas see võib meie
elusid mõjutada. Arutelu käigus selgus, et kristlastena võime olla hoitud ja
julged ning loota kõiges oma Päästjale.
20. novembril toimus külalisteõhtu. Külla tuli meie vahva sõber Marek Talts,
kes rääkis oma elust ja mängis meile närvekõditavalt mõnusa muusikapala.
Üllatuskülalisena tulid veel sõbrad Tartust – Märt ja Kuldar noorteühendusest
Koma.
27. 11 kohtusime veidi erilisemal noortekal – kohvikuõhtul. Hubasel
kohvikuõhtul saime osa erinevatest etteastetest, maitsvast menüüst ja heast
seltskonnast.
4. detsembril on meil tunnistusteõhtu, kus jagame oma kogemustest koos
Jumalaga.
11. 12 toimub aktiiviosadus ning pühapäeval 13.12 toimub noortehooaja pidulik
lõpetamine restoranis Paradiis.

Oktoober
2. oktoobri õhtul kogunes Suigu palvelas 19 venda palverännakule ja palveööle.
Pärast palverännakut ristimisveele oldi lauaosaduses, sellele järgnes ühispalve,
mis lõppes leivamurdmisega. Koju jõuti kell 2 öösel. Need olid õnnistatud
hetked
Issanda
palge
ees.
11. oktoobril toimus Immaanueli palvelas “Kellaviietee”, kus külalisteks olid
linna volikokku kandideerijad linnapea kandidaadid Martin Helme ja Annely

Akermann ning nende nimekirjadega seotud vennad ja õed. Linnapea
kandidaadid rääkisid oma nägemusest seoses Pärnu linna tulevikuga. Esitati
küsimusi
ja
palvetati
valimiste
eest!
15. oktoobril võttis J.Tammo osa Eesti Kirikute Nõukogu järjekordsest istungist
Eesti Õigeusu Kiriku keskuses ja EKN-I hariduskomisjoni tööst Tallinnas.
20. oktoobril külastas J.Tammo koos A.Lihtsega Saaremaad, kus palvetati
perekond
Lihtse
suvekodu
krundil
selle
tuleviku
eest.
23. oktoobril viisid M.Allsalu, A.Saar ja J.Tammo läbi Tammiste hooldekodus
läbi
jumalateenistuse.
24. oktoobril viibisid J.Tammo, K.Põldroos ja E.Kakko Suure-Jaani
Baptistikoguduses, kus toimus Edela-piirkonna kokkutulek. Arutati piirkonna
probleeme. Palvetati uute töötegijate leidmise pärast Kilingi-Nõmmele ja SuureJaani.
Oli
hea
vennalik
osadus.
25. oktoobril külastas Immaanueli Koguduse ühendkoor (noored ja vanad)
Kuressaare Siioni Kogudust, mis pidas oma 112. aastapäeva. Reisist võttis osa
34 inimest. Jumalateenistus oli rahvarikas ja soe. Tunnistasid J.Keernik ja
V.Bubnov ning jutlustas J.Tammo. Pärast jumalateenistust saime osa rikkalikust
armastussöömaajast ja sellele järgnenud huvitavast linnaekskursioonist ja lossi
külastusest. Väsinuina, kui õnnistatuina jõudsid rõõmsad lauljad ja nende
kaaslased õhtul Pärnu tagasi.
29. oktoobril toimus Seljal Tõnissaarte kodus taas kodugrupp. Pime aeg võib
olla ka eriliste õnnistuste aeg.
31. oktoobril toimus Immaanueli Koguduse ruumes Alfa kursuse
“väljasõidupäev”. Jumal on selle sügist kursust õnnistanud suure huvi ja
aktiivsusega. Palvetagem, et sellest võiks Jumala tundmine jõudsalt kasvada.

NOORTE TEGEMISTEST
02.okt. toimus järjekordne noortekas. Seekord oli õhus ka väike
saladusehõng, kuna meile pidi tulema külaline. Kes, seda saime teada alles, kui
kohale jõudsime. Noorte suureks rõõmuks oli külaliseks vend Valdur Kolla, kes
on noortele korraldanud kaks põnevat kanuumatka. Õhtu oli väga huvitav ja
innustas ennastki seljakoti haarama ja suunduma sinna kuhu jalad kannavad.
09.okt. toimus erakordne noortekas, mille teemaks oli “70ndate talendid”.
Riietuskoodiks oli seitsmekümnendate garderoob. Mitmed noored olid

valmistanud etteaste, mis oli 70ndate stiilis muusikapala või laul. Peale selle
näitasid mitmed noored oma erilisi talente nii viiulimängu kui andekdoodi
vestmise oskuse näol. Õhtu lõpus jagas vend Joel sõnumi nendest talentidest,
mis Jumalal meie jaoks on. Oli lõbus ja stiilirohke õhtu, kust ei puudunud ka
hästi maitsestatud Jumala sõna.
10.okt. oli noortega aktiiviosaduses ning panime paika uue tsükli noortekad.
Kohal oli ka pastor Joosep Tammo, kes jagas oma mõtteid koguduseelust ja
innustas noori.
16.okt. oli noorte tunnistuste õhtu. Kuulsime sellest, mida õed-vennad
usuelus kogenud ja õppinud on. Saime eriliselt kinnitatud selles, kui oluline on
olla alandlik. Sageli on olukordi, kus tahaksime kinni hoida oma
tõekspidamistest või oma õigusest ning vahel oleme kadedad jagama ka oma
materiaalseid asju, ent Jeesus on meid kutsunud jagama just nii, nagu tema
ennast meile on jaganud. Kogesime taaskord ka seda, kuidas me vajame püsivat
osadust Jumalaga, et võiksime käia Vaimus ning Issanda tahtes, olles seejuures
valguseks ja soolaks seal, kus me oleme.
23.okt. oli noorte filmiõhtu, kus vaadati filmi “Facing the Giants”. Peale
hubast filmivaatamist jagasid noored mõtteid ja kogemusi. Kõige eredamalt jäi
kõlama mõte, et kui me ise anname endast maksimumi, saab Jumal meid ka
maksimaalselt õnnistada.
Maia Bubnov

September
1. septembril viibis pastor J.Tammo Tallinas Eesti Kirikute Nõukogu
koosolekul.
3. septembril osales J.Tammo Pärnu pastorite hommikusöögil.
Sama päeva õhtul kogunes Seljal perekond Tõnissaarte kodus kodugrupp.
4. septembril kohtus J.Tammo Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse koosseisus EV
peaministri A.Ansipiga. Kõne all olid mitmed kirikut ja riiki huvitavad teemad.
6. septembril alustas Immaanueli Koguduse pühapäevakool A.Kaevandi ja
M.- L.Keerniku juhtimisel.
8. septembril võttis J.Tammo osa EKB Liidu Vanematekogu istungist

Rakveres.
13. septembril tähistas Immaanueli Kogudus oma 125. aastapäeva. Kogunenud
oli üle 180-ne inimese üle Eesti. Laulis ühendatud sega- ja noorte ülistuskoor.
Jagamise õnnistusest rääkis EKB Liidu president M.Remmel. Tervitasid
naaberkoguduste esindajad ja kõik vennad, kes on Immaanueli Kogudusest
aegade jooksul Jumalariigi tööle välja läinud. Järgnes ühine armastussöömaaeg
palvela ette püstitatud telgi all. Oli päikseline ja soe ning rõõmurikas sügispäev.
17. septembril viibis J.Tammo Pirita kloostris Eesti Kirikute Nõukogu istungil.
19. septembril toimus Oleviste kiriku Maarja kabelis baptismi 125.
aastapäevale pühendatud ajalookonverents, kus J.Tammo pidas ettekande:
“Kuidas ajalugu meid mõjutab? Taak või tiivustus?” Pärast ettekandeid ja
lõunasööki toimus tänujumalateenistus, kus kõneles EKB Liidu president
M.Remmel.
20. septembril alustas Immaanueli Koguduses järjekordne Alfa-kursus.
21. septembril võttis J.Tammo osa Raekoja saalis toimunud suure Pärnus
sündinud valgustaja C.G.Jochmanni 220. sünniaastapäevale pühendatud
ajalookonverentsist.
22. septembril pidas J.Tmmo loengu “Inimese väärtusest” EELK Eliisabeti
Koguduse juures kogunevale töötute grupile.
23. septembril kutsuti igavikku õde Ester Ankipova, kes sai vanaks 85 a. 11 k ja
13 p. Õde Ester Ankipova saadeti igaviku teele 23. septembril Immaanueli
Koguduse palvelast ja maeti pastor J.Tammo poolt Alevi II kalmistule oma
abikaasa kõrvale. Kogudus avaldab kaastunnet lahkunu omastele.
24. septembril kogunes Seljal kodugrupp.
25. septembril pidasid M.Allsalu ja J.Tammo Tammiste hooldekodus
jumalateenistuse.
27. septembril jutlustas J.Tammo Pärnu Sool ja Valgus Koguduses teemal:
“Meie usume üht,püha, kristlikku kogudust”.

Noorte tegemised septembris 2009
28. augustil toimus uue hooaja avanoortekas. Kogesime, kui hea on koos käia,

üksteist julgustada ja innustada, ühiselt vestelda ja osadust kalliks pidada.
Eriliseks hetkeks oli ka noortetoa ametlik avamine, kus pastor Joosep Tammo
uue ruumi sisse õnnistas. Pidulikule avamisele järgnes kringlisöömine ning
seejärel veetsime aega juttu ajades ja mängides.
4. septembril oli meil reiside õhtu, kus Karevi jagas oma Iisraeli reisist ning
Maarja Eurotripist, kus ta läbis 12 Euroopa riiki 18 päevaga. Võisime nende
jutustatud lugude põhjal mõista seda, kui eriliselt Jumal oma lapsi hoiab.
11.septembril oli meie noorteka teemaks tunnistuste õhtu. Oma kogemustest
Jumalaga jagasid mitmed noored ning võisime kogeda, et Jumal tõesti läbi
igaühe neist meie vastu kõneles. Noortekal musitseeris instrumentaalansambel,
mis paitas kõrvu kauni ja mõtliku ülistusmuusikaga.
18.septembril toimus noorte Palve- ja ülistusõhtu. Tulime kokku, et võtta aega
Jumala kiituseks ja palveks ning meiega ühinesid ka Nelipühi koguduse noored.
Oli mõnus õhtu, kust keegi ei pidanud lahkuma tühja tundega, sest Jumal on
armuline ja täidab avatud ja igatsevad südamed oma andidega.
25.septembril oli noorteka teemaks Piibellik retk teemal pääste. Saime
Piiblipõhiselt arutleda, mis on pääste ning kuidas päästest teistele jagada.
26.septembril oli meil spordipäev, mis toimus noortekeskuse IN spordisaalis.
See oli hea võimalus kutsuda ka oma sõpru, et üheskoos sportides lõõgastuda.
Peale noortekate toimub meil igal teisipäeval kell 19:00 noorte palveosadus ning
pühapäeviti kell 13:00 on Alfa kursus.

August
1. augustil külastas J.Tammo “Haraka Instituudi” sõpruskonnaga Põhja-Lätit.
Sellel retkel mõeldi liivi rahva saatusele ja palvetati liivlaste järeltulijate eest.
6. augustil külastas J.Tammo EKN’I asepresidendina Eesti Apostelliku Õigeusu
Kiriku Pärnu Issandamuutmise kiriku katedraalipüha jumalateenistust ja viibis
sellele järgneval metropoliit Stefanose vastuvõtul.
8. augustil ristis J.Tammo Suigus õe Alli-Liis Vandel’i (*1990).
Ristismistalitusel osalesid koguduse noored. Soovime kallile õele õnnistatud
usuteed!
9. augustil laulatas pastor J.Tammo Ammende Villas Kadri Lepperi ja Egert
Kaarlepi.

11. augistil toimus Haraka 43 Pärnu pastorite ümarlaua istung, kus arutleti
linnaelu aktuaalsete küsimuste üle.
15. augustil laulatas pastor J.Tammo Valgerannas Maris Sauli ja Reino Altrov’i.
21. augustil juhatas J.Tammo keskkooli lõpetamise 40 aastat tähistavat klassi
kokkutulekut.
22. augustil laulatas pastor J.Tammo Lõpe külas Alina Samusseva ja Mikk
Kester’i.
25. ja 26. augustil juhatas J.Tammo Oleviste laagris grupitöö seminari teemal:
“Mida tähendab olla jumalanäoline?”
28. augustil viisid A.Saar, M.Allsalu ja J.Tammo Tammiste vanadekodus läbi
jumalateenistuse.
28. augustil alustasid koguduse noored uue hooajaga ja õnnistati sisse
noortetuba poodiumi all.
30. augustil pidas J.Tammo Brackmanni pargis Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasiumi koolialguse aktuse õnnistuspalve.
Noorte tegemised 2009 suvel
Suve esimene suurem noorteüritus oli English Camp, mis toimus 28. juunist 2.
juulini Otepää lähistel Sihval. Erinevalt eelmisest aastast toimus laager koos
Elva noortega, kellega on ka eelnevalt palju koostööd tehtud. Laagrit aitas
organiseerida Going Up ning 11 ameeriklast North Carolina osariigist.
Viiepäevase laagri jooksul said noored praktiseerida oma inglise keelt, osaledes
nn keelekeskondades. Igal hommikul ja õhtul toimusid ka vaimulikuma sisuga
miitingud, kus räägiti olulisimaid piiblilugusid ja arutleti gruppides erinevate
küsimuste üle. Et laagrist võttis osa mitmeid noori, kes kuulsid evangeeliumi
esimest korda, siis palvetame, et neil oleks igatsust ja julgust tulla ka
noortekatele ja teha otsus Kristuse kasuks.
Peale ingliskeelelaagrit kogusime jõudu meie igasuviseks tippsündmuseks,
milleks on meie noortelaager Suigus. Sel aastal toimus laager senise kolme
päeva asemel hoopis neli päeva, 6.-9. augustini. Käisime nagu varasematelgi
aastatel Tootsi noortega palli mängimas, saime osa külalislahkete Suigukate
saunamõnudest ja leidsime hingekosutust armsas Suigu palvelas toimunud
teenistustest. Erakordne sündmus oli ka laupäeval toimunud ristimine, kus meie

perekonnaga liitus kallis õde Alli-Liis Vandel. Laager oli hea aeg, kus võisime
üksteisega veel enam kokku kasvada ja mõista sügavamalt Kristuse ihu
tähendust.
15. augustil toimus pisut ekstreemsem üritus, milleks oli kanuumatk. Vend
Valdur Kolla juhtimisel vallutasime noortega taas ühe jõe. Seekordne matk oli
võrreldes eelmise aastaga palju seiklusrikkam. Kui Pärnus oli kogu päeva
päikesepaisteline suveilm, siis meie kogesime mõne tunni vältel jõel olles palju
rohkem ilmastikunähtusi. Nii saatis meid kõmisev äike, kord paduvihm,
vahepeal soojendas meie vettinud riideid päike ning teinekord tuli jällegi rahet.
Ent matka lõpuks oli ilm taas päikseline ning noored võisid rõõmsalt
elamusterohke matka lõpetada.
Alates juulikuust on meie südamed kiiremini põksuma pannud ka äsja valminud
noortetuba, mis on kantsli all endises panipaigas. Et toa valmimisel on iga noor
oma panuse andnud, on see valminud armastuses ja üksmeeles. Hubases ruumis
on nüüd hea võimalus pidada palve-osadusõhtuid ning noorteaktiivi
koosolekuid.
Ootame ärevalt uut hooaega ning otsime Jumalat palves, et Tema juhtimine ja
tahe võiks olla üle kõige!

Juuli
1. juuli õhtul toimus Immaanueli koguduses EKB Liidu suvepäevi
ettevalmistava evangeelse meeskonna läkitusteenistus. Samal õhtul toimus
Lootuse
festivali
järelkursuse
viimane
tund.
5. juuli õhtul toimus Immaanueli palvela tagaaias Immaanueli ja Saalemi
koguduse ühine perepäev, millest võttis osa 70 inimest. Laulis ansambel “Valge
vene”. Suur tänu misjonimeeskonnale, A.Böningule suurepärase õhtu, mängude
ja
kujunduse
eest.
6. juuli õhtul kohtusid Immaanueli palvelas EKB Liidu suvefestivali
vabatahtlikud.
8. juulil võttis J.Tammo vastu Haraka t. ja saatis palvega teele Oleviste
Koguduse jalgrattameeskonna (üle kahekümne ratturi), kes valmistasid Pärnu
linnas ja selle ümbruses ette EKB Liidu suvefestivali jagades kutseid ja
kleepides
plakateid.
10.-12. juulil Pärnu Vallikäärus toimunud Eesti EKB Koguduste Liidu
suvefestival "Usu või ise" tõi kokku sadu lapsi, noori ja täiskasvanuid 83

kogudusega liidust, rääkimata kohalikest pärnakatest ja väliskülalistest USA-st,
Kanadast, Rootsist, Soomest jm. Neljaks jumalateenistuseks kolmel päev täitus
600 istekohaga telk Vallikääru aasal pilgeni. Laupäeva õhtul ja pühapäeva
hommikul ei mahtunud rahvas enam telki ära. Rahvast võis olla 800-900.
Kolmel päeval kokku võis kõigilt üritustelt läbi käia vähemalt kolm tuhat
inimest. Erinevad ansamblid ja koorid laulsid maisest ja igavesest merest,
päiksepaistest ja tormidest. Pärast võimast suvetormi oli ilm meie vastu lahke.
Üksnes mõni värskendav vihmasagar hellitas kokkutulnuid. Tundub, et iga
aastaga muutub see üritus paremaks ja omandab suuremat evangeelset mõõdet.
Ühest küljest organisatsioonilised oskused, teisest küljest kasvav vaimulik
potentsiaal. Me ei pea programmi enam väliskülalistele üles ehitama. Oma
lauljad, väga võimekad noored jutlustajad ja särava sõnaga liidu president
Meego Remmel liikusid heas Püha Vaimu tuules. Kõik see puudutas
iga kuulajat. Lastele ja noortelegi oli mõeldud. See tekitab tõeliselt suure pere
tunde ja seda me EKB Liidus olemegi. Tõsiseks väljakutseks oli ujumisvõistlus 400 meetrit rinnuli. Karika sai vend Taavi Õispuu Kuressaare Siioni
Kogudusest. Tulemus 7 minutit. Meeldejääv oli ristimisteenistus. 15 inimest
andisid Pärnu suure ranna vahustes lainetes oma puhta südametunnistuse tõotuse
ja said ristitud. Ja lõpuksIssanda laua osadus. Võrratu eelmaitse sellest, mis kord
tuleb. Järgmisel aastal toimub EKB Liidu suvefestival Tallinnas . Vaata pilte
siit...
11. juuli õhtul kohtus J.Tammo Oleviste Koguduse ülistuskooriga vend
R.Ratase
suvilas
Tali
vallas.
12. juuli hommikul said Pärnu suures rannas ristitud Indrek Arumäe (*1983),
Angelika Anderson (* 1977), Regina Onno ja Indrek Karpin.
17. juulil pidas J.Tammo loengu Eesti Kristlike Üliõpilaste suvelaagris Agape
kirikus
teemal:”Miks
me
oleme
sellised
nagu
oleme…”
24. juulil viisid Vanadekodus jumalateenistuse läbi vend A.Saar ja M.Allsalu.
30. juulil kogunes kodugrupp Seljal Tõnissaarte kodus.

Juuni
1. juunil toimus Eliisabeti kirikus II nelipühi oikumeeniline jumalateenistus, kus
J.Tammo pidas jutluse. Osalesid Metodisti koguduse pastor T.Kuusemaa ja
õigeusukiriku piiskop Aleksander ja preester Ardalion. Teenistust juhatas praost
E.Auksmann. Laulis Pärnu oikumeeniline naiskoor ja Elise tütarlastekoor.
8. juunil andis J.Tammo Andres Põderi filmi jaoks pikema intervjuu.

9. juunil pidas J.Tammo Jõulumäel Pärnu linna lasteaednikele kaks loengut
“Väärtused meie elus.”
12. juunil kohtus evangelismi meeskond, et arutada meie koguduse
evangeelseid plaane ja võimalusi.
13. juunil laulatas J.Tammo Eliisabeti kirikus Mariliis Kutsari ja Raimo
Kirejevi.
18. juunil toimus Tallinnas EKN’i 20. aastapäevale pühendatud konverents ja
sellele järgnes Rootsi Mihkli kirikus tänujumalateenistus. J.Tammo osales
jumalateenistusel tänupalvega.
18. juunil kogunes Seljal kodugrupp. Kodugrupp otsustas ka suvel jätkata.
20. juunil laulatas J.Tammo Tahkurannas Kembi talu rannal Maarja Lilleste ja
Raimo Pajusalu.
23. juuni õhtul toimus Suigus Ristija-Johannese sünnipäevale pühendatud
koguduste vaheline jumalateenistus, millele järgnes jaanituli ja piknik. Kogunes
sadakond inimest.
25. juunil kohtusid Pärnu vaimulikud linnapea härra Viisitamme juures. Pastor
J.Tammo andis linnapeale üle raamatu „Eesti oikumeenialugu...“ ja palus
õnnistust.
26. juunil viisid J.Tammo, A.Saar ja M.Allsalu Tammiste Vanadekodus läbi
jumalateenistuse.
27. juunil kogunesid Suigus piirkonna töötegijad. Vahetati mõtteid Lootuse
festivali järeltööst, suvefestivalist ja sotsiaalsetest probleemidest kogudustes ja
koguduste sõprade hulgas.
28. juunil sõitsid noored Otepääle inglise keele laagrisse.

Mai
1. mail toimusid üleeestilised mõttetalgud. Mitmed meie koguduse vennad ja
õed võtsid osa Agape kirikus toimunud mõttekojast.
8. mail laulatas pastor Joosep Tammo Ammende Villas Hindrek Männiku ja
Kristel Uuetallo.

10. mai hommikusel jumalateenistusel tervitasid pühapäevakooli lapsed emasid.
Samal hommikul õnnistati väike Brylen Demiry Toomsalu. Soovime vanematele
õnne ja õnnistusi selle imelise päeva puhul!
16.mail toimus noorte ingliskeele suvelaagri meeskonna osaduslik kogunemine
Tartus.
17. mail toimus pärast hommikust jumalateenistust pühapäevakooli matk Tali
vallas asuvasse vend Rein Ratase suvekodusse. Pererahvas võttis lahkelt vastu.
Joodi teed ja söödi kodust toodud võileivad ja koogid ning asuti Rae järve äärsel
matkarajal teele. Kaunis kevadine loodus ja vend R.Ratase põhjalikud selgitused
ning tüdrukute ja poiste suur innukus andsid sellele päevale toreda sära ja õhtuks
ka mõnusa väsimuse. Vaata pilte...
19. mail toimus Pärnu pastorite hommikusöök, kus arutati mitmeid sotsiaaltööga
seotud küsimusi ning Lootuse Festivaliga seonduvat.
20. mail toimus Lootuse Festivali Immaanueli Koguduse nõustajate
nõupidamine.
21. mail kogunes Selja kodugrupp perekond Tõnissaarte kodus. Seekord oli
juttu kannatuste tähendusest usklike elus. Erilise tunnistuse andis läbielatust
vend Heino Tõnissaar. Kohal oli 11 inimest.
22. mail pidasid A.Saar, M.Allsalu ja J.Tammo jumalateenistuse Tammiste
Hooldekodus.
22. mail kohtus taas evangelismi meeskond, et arutada Lootuse festivaliga
seonduvat ja suviseid üritusi.
23. mail käisid meie noortel külas Tartu Kolgata Baptistikoguduse noored.
Teemaks oli: VAU – Värskus, Avatus, Usaldus.
24. mail viibis J.Tammo Lihula Baptistikoguduse aastapäeval, kus osales vend
Aivar Raudveri ordineerimistalitusel.
27. mail toimus Immaanueli palvelas Suvefestivali nõupidamine.
28. mail võttis J.Tammo osa Eesti Kirikute Nõukogu istungist Oleviste kirikus.
Õhtul pidas J.Tammo Saku Suurhallis Lootuse Festivali pühendumisteenistuse
avapalve.

29.-31. maini võtsid meie koguduse liikmed koos ligi 50 sõbraga osa Lootuse
Festivalist. Igal õhtul sõitis bussitäis inimesi Tallinna, et saada osa Eestimaa
suurimast evangelisatsioonist.

Aprill
3. aprillil toimus Saku mõisas vendade palveöö Lootuse festivali
kordaminekuks. Osales 90 venda. Palveöö viis läbi J.Tammo.
3. aprillil alustas vend Ahto Saar „Kristliku elu tunnistuse kursust“ noortele.
4. aprillil toimus noorte inglise keele suvise laagri nõupidamine.
5. aprillil toimus Magnus Amadeus Birkedali õnnistamine.
11. aprillil toimus EKB Liidu misjonisekretäri A.Böningu juhtimisel
Immaanueli palvelas evangelismialane “Julge särada” koolitus.
Samal õhtul ristiti Viktor Juhanson. Samal õhtul ristiti pastor A.Heide poolt
Immaanueli Koguduses veel kaks venda.
12. aprillil õnnistati Eiriin Jõgeva, Werner Jõgeva ja Jakob Sanglepp. Külas oli
Bosnia misjonär Jael Puusaag.
12. aprilli hommikul võtsid koguduse noored Suigu jõe ääres ristimisveel vastu
Ülestõusmispüha hommiku päikesetõusu. Lauldi, loeti Uut Testamenti ja
palvetati. Kohale oli tulnud üle 20 noore.
15. aprilli piiblikoolis oli külas John Sewall sõbraga USA-st. Teemaks oli
“Kristuse kohtujärg”.
17. aprillil kogunes koguduse evangelismi meeskond. Kõne all oli ettevalmistus
“Lootuse festivaliks”.
17. aprillil rääkis Innar Kruglov noortele pornograafiast ja sellega kaasnevatest
probleemidest.
19.-20. aprillini oli J.Tammo Kuressaare Siioni koguduses evangeeliumi
kuulutamas.
23. aprillil võttis J.Tammo osa Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolekust EELK
konsistooriumis.
23. aprillil toimus Selja kodugrupp. Koos oli 7 inimest.
24. aprilli hommikul olid koos Pärnu pastorid. Vahetati mõtteid “Šalomi”
kodutute päevakodu tuleviku üle.

24. aprillil lõpetas A. Saar “Kristliku elu tunnistuse kursuse” noortele. Mitmed
noored on otsustanud kandideerida “Lootuse festivali” hingehoidjateks.
27. aprillil toimus “Šalomi” aastakoosolek.
30. aprillil külastasid J.Tammo, M.-L. ja J.Keernik Elva kogudust, kus toimus
evangeelne palveteenistus.

Märts
Kõigil märtsikuu pühapäevadel teenisid meid külalisjutlustajad evangeelse
sõnumiga. Kokku külastas jumalateenistusi hommikuti 487 inimest, neist 45
(9,2%) väljaspoolt kogudust ja eespalvel käis 28 inimest, õhtuti 317 inimest,
neist väljaspoolt kogudust 33(10,4%) , eestpalvel käis 25 inimest. Oma elu
andis Jumalale 2 uut inimest. Olgem jätkuvalt lootuse tunnistajad, mis meil on
Jeesuses Kristuses!
1.märtsi hommikul jutlustas Pärnu Evangeelse Vabakoguduse pastor A.Heide.
Õhtul toimus ühine evangeelne jumalateenistus Pärnu Sool ja Valgus
kogudusega. Kuulutasid vennad Inglismaalt ja laulis Sool ja Valgus Koguduse
ülistusansambel.
5. märtsil juhatas J.Tammo Eesti Kirikute Nõukogu religiooniõpetuse
ümarlauda.
6. märtsil toimus meie koguduse palvelas Pärnu Koguduste õdede ühine
palveteenistus.
7. märtsil toimus Alfa kursuse päev Immaanueli palvelas. Vaadeldi Püha Vaimu
tööd.
8. märtsil kuulutas hommikul ja õhtul evangeeliumi EKB Liidu peasekretär
E.Tamm.
15. märtsil kuulutas evangeeliumi EKB Liidu asepresident Kohila
Baptistikoguduse pastor V.Liht.
21. märtsil toimus Kilingi -Nõmme Vabakoguduses Edela piirkonna vaimulike
töötegijate kokkutulek, mida juhatas E.Kakko. Vaatluse all olid ettevalmistused
Lootuse festivaliks ja EKB Liidu aastakonverentsiks. Tehti ettepanekuid
pastorite statuudi kohta.
22. märtsil kuulutas evangeeliumi Oleviste Koguduse pastor Veljo Kaptein.

24. märtsil toimus Pärnu suvefestivali “Usu või ise” nõupidamine. Festivali
tegevjuhiks Pärnus on Sool ja Valgus koguduse pastor R.Tamm.
27. märtsi hommikul toimus Pärnu pastorite palvus -hommikusöök.
Samal päeval külastasid M.Allsalu, A.Saar ja J.Tammo Tammiste Hooldekodu,
kus viisid läbi jumalateenistuse.
27.-28. märtsini toimus Tallinn Kalju Baptistikoguduse palvelas EKB Liidu
aastakonverents. 2009. A. 1. jaanuari seisuga on liidus 83 kogudust 5988
liikmega. Liit kasvas möödunud aastal 13 liikme võrra. Kasvas meeste ja noorte
arv. Ristiti 168 uut liiget.
29. märtsi hommikusel jumalateenistusel laulis Kuressaare Siioni Koguduse
noortekoor, õhtul pastor M.Mäemets oma abikaasaga. Olid õnnistatud
koosolekud.

Veebruar
1. veebruaril õnnistati väike Makenna Emberly Arumäe. Soovime emale ja
isale jõudu ja tarkust pisitütre kasvatamisel. Leivamurdmisele järgnes koguduse
aastakoosolek, kus korralisel taasvalimisel valiti J.Tammo ühehäälselt
järgnevaks viieks aastaks koguduse pastoriks. Palvetagem, et pastoril ja kõigil
kaastöölistel jätkuks Püha Vaimu väge ning tarkust koguduse teed edasi viia!
3. veebruari õhtul toimus Immaanueli palvela ruumes „Operatsioon jõululaps“
nõupidamine.
5. veebruaril kohtus Selja kodugrupp Tõnissaarte kodus.
5. veebruari õhtul kogunes Immaanueli Koguduse ruumes Agape Eesti, et
mõtiskleda noortetöö vajaduste üle. Kõneles Kalevi Lehtinen. Sellest üritusest
võtsid osa ka meie koguduse noored.
8. veebruaril viibis J.Tammo Mustamäe Vabakoguduses koos EKB Liidu
presidendiM.Remmeliga pastor Priit Pesuri ordineerimisel. Mustmäe
Vabakogudus on nooruslik ja elujõuline 18- aastane kogudus.
9. veebruaril toimus pastor J.Tammol parema silma kae operatsioon. J.Tammo
tänab Jumalat, arsti ja kõiki, kes eestpalvetasid kordaläinud operatsiooni eest!
14. veebruaril tegi J.Tammo vabariiklikul religiooniõpetajate konverentsil

Tallinnas Balti Misjonikeskuses alguspalve.
15. veebruaril jutlustas J.Tammo Pärnu Evangeeliumi Kristlaste Saalemi
Vabakoguduses 100. aastapäeval. Tervitusi tõi juubelikogudusele ka Suigu
Vabakoguduse pastor E.Lohu. Jumalateenistusele järgnes armastussöömaaeg.
19. veebruaril võttis J.Tammo osa Eesti Kirikute Nõukogu korralisest istungist
Tallinnas Balti Misjonikeskuses.
20.-21. veebruarini viibisid E.Putkemaa ja A.Saar Lootuse festivali hingehoiu
seminaril Tallinnas.
21. veebruari hommikul toimus Immaanueli palvelas koguduste vaheline
meeste teenistus, kus jutlustasid inglise vennad.
22. veebruaril oli koguduse külaliseks Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasiumi direktorAndres Laanemets, kes rääkis hariduse
tähtsusest ja mis põhimõttetel soovitada noortele koole. Vend A.Vunk andis
ülevaate Eesti baptismi päritolust ja juurtest. Muusikaliselt sisustasid
hommikut torupillimängija Cätlin Jaago ja saksofonist Marko Mägi.
27. veebruaril külastasid vend A.Saar ja J.Tammo vanadekodu, kus viidi läbi
jumalateenistus.

Jaanuar
6. jaanuaril ristiti Immaanueli Koguduse palvelas õde Maris Simsalu (* 1992)!
Kogudus soovib õde Marisele õnnistatud usuteed oma Päästjaga!
10. jaanuaril toimus Metodisti Kiriku Agape Keskuses “Lootuse festivali”
informatsioonikoosolek, millele järgnes Pärnu Koguduste töötegijate ümarlaud
sotsiaalsetel teemadel. Ümarlauda juhtis vend Enn Veesalu Pärnu Evangeelsest
Vabakogudusest. Otsustati sellelaadseid kohtumisi jätkata, et vajaduse korral
ühendada
jõud
töötute
ja
kodutute
aitamiseks.
12. jaanuaril võttis pastor J.Tammo osa Eesti Apostelliku Õigeusu Kiriku
Lääne ja Saaremaa piiskop Aleksandri pühitsemisele järgnenud pidulikust
söömaajast Victoria restoranis. J.Tammo tervitas vastpühitsetud piiskoppi ka
Pärnu Immaanueli Baptistikoguduse poolt ning kinkis talle oma jutluseraamatu.
18. jaanuaril alustas Immaanueli Koguduses järjekordne Alfa-kursus. Kogunes
kümmekond uut huvilist. Palvetagem, et seegi kursus kannaks oma head
vaimulikku
vilja
ja
töötegijad
ei
väsiks!

22. jaanuaril kogunes perekond Tõnissaarte kodus Selja kodugrupp. Igatsus
jätkuvalt
koos
käia
on
suur.
25. jaanuari hommikul külastas J.Tammo Pärnu Metodisti Kogudust, kus
jutlustas ja andis üle Immaanueli Koguduse tervitused! Talvekuudel toimuvad
Agape keskuses jumalateenistused kohviku ruumis. Kogunenud oli 30 inimese
ümber. Valitses usujulge õhkkond. Palvetagem jätkuvalt koguduste vahelise
koostöö eest!

