2013
Detsember
1. detsembri õhtul andis vend Timo Lige oma perega Immaanueli
Koguduses advendi kontserdi. Palvela oli rahvast pilgeni täis.
13. detsembril oli noortel ühine filmiõhtu K.Metsa juures.
15. detsembril teenisid A.Saar, M.Allsalu ja J.Tammo kaasa Kilingi- Nõmme
Vabakoguduse jõulupeol. Kaetud oli rikkalik laud. Kohal oli ka EdelaPiirkonna vanem E.Kakko.
Samal päeval lõpetasid koguduse noored M.Aani juures jõululõunaga.
20. detsembril ütles J.Tammo jõulusõnumi Sütevaka Humanitaargümnaasiumi
jõulukontserdil Eliisabeti kirikus.
22. detsembri hommikul õnnistati Viktor ja Maia Bubnovi pisitütar Maria
Aleksandra.
22. detsembri õhtul toimus koguduse jõuluõhtu. Lapsed esitasid M.Arumäe
jõulunäidendi, perekond Palu musitseeris ja jõuluvana tõi kõigile lastele pakid.
Kaetud oli pidulik laud. Palvelat ehtis M.Allsalu poolt toodud kuusk.
24. detsembril õnnistati väike Mia Liisbet Laanela. Laulis segakoor. Oli
rahvarikas jõuluõhtu.
25. detsembril õnnistati väike Kristofer Gill.
27. detsembril pidasid Tammiste Hooldekodus jumalateenistuse M.Allsalu,
A.Saar ja J.Tammo

November
2. novembril õpetas J.Tammo vendluse Piiblikoolis Tallinnas.
7. novembri õhtul toimus Pärnu Alfa kursuste tegijate kokkutulek, millest võtsid
osa ka Šveitsi Alfa esindajad ja Evangeelse Alliansi esindajana Janek Pallas.
10. novenbril kõneles J.Tammo Sool ja Valgus koguduses.
10.novembri õhtul toimus palvelas filmi `Õlimäe õied` vaatamine ja kohtumine
filmi looja Heilika Pikkoviga.
10. novembri õhtul kutsuti igavikku vend Richard Allsalu, kes sai vanaks 88
aastat ja 27 päeva. Richard Allsalu ärasaatmine toimus 16. novembril
Immaanueli koguduse palvelast. Ta maeti Paikuse kalmistule Tartu Kolgata
Baptisti Koguduse pastori Leho Paldre poolt. Kogudus avaldab kaastunnet
lahkunu pereliikmetele ja lähedastele!
17. novembril külastasid J.Keernik ja A.Saar Kilingi-Nõmme kogudust.
22. novembril külastas J.Tammo Tammiste hooldekodu, kus pidas
jumalateenistuse ja murdis leiba Vilma Nurmingule ja Adele Meejärvele.
23. novembril kohtusid palvelas koguduse tööharude juhid, et arutada jõuludega
seonduvat ja teha 2014.a. plaane. Koguduse jõuluõhtut juhib
L.Bannikov. Otsustati, et koguduse 130.aastapäeva pühitsemine toimub 14.
sepembril 2014.a.

25. septembril kohtus Immaanueli koguduse palvelas EKBK Liidu
hariduskomisjon (M.Remmel, S.Teekel, H.Pilli, P.Saar ja J.Tammo), et
visandada Liidu hariduskontseptsiooni eelolevaiks aastaiks.

Oktoober
1. oktoobril kohtusid Pärnu pastorite ümarlaua liikmed Immaanueli
Koguduse palvelas. Toimus mõttevahetus koguduste koostöö üle.
3. oktoobril kohtusid linna pastorid Agape kirikus erinevate poliitiliste
parteide ja valimisliitude esindajatega. Meie koguduse poolt võttis osa
J.Tammo.
4.-5. oktoobril alustas EKBK Liidu keskuses Piiblikool, kus meie kogudusest
alustas õpinguid õde Marge Arumäe ja üheks õpetajaks on J.Tammo.
6. oktoobril pidas Immaanueli Kogudus Lõikustänupüha, mis lõppes
armastussöömaajaga. Suur tänu õdede toimkonnale ja Moonika Allsalule, kes
kujundas palvela.
11. oktoobril toimus Suigus vendade palveöö, millest võttis osa 22 meest.
Paluti ka õnnistust Suigu uuele pastori kohusetäitjale vend Eduard Kakkole ning
ameti maha pannud pastorile Endel Lohule.
12. oktoobril viibisid paljud meie koguduse liikmed Tartus EKBK Liidu
Misjonikonverentsil. Vend J.Tammo võttis osa paneeldiskussioonist. Erilise
mõjuga jutlustas Baptisti Maailmaliidu peasekretär vend Neville Callam.
19. oktoobril toimus Edela-Eesti piirkonna kokkutulek Kilngi-Nõmme
palvelas. Meie kogudust esindasid seal A.Saar, J.Keernik ja J.Tammo.
20. oktoobril külastasid Kilingi-Nõmme kogudust A.Saar ja J.Keernik.
25. oktoobril pidasid A.Saar, M.Pöör ja J.Tammo jumalateenistuse
Tammiste hooldekodus, kus külastati ka meie koguduse õdesid Adele
Meejärve ja Vilma Nurmingut.
25. oktoobril toimus koguduse juhatuse koosolek, kus käsitleti palvela vana osa
soojustamisega seonduvaid küsimusi. Selleks, et jätkata alustatud töid, on vaja
meil 20 000 EUR’i, sellest on olemas 7 000 EUR’i. Juhatus leidis, et kogudus on
võimeline järgmise aasta maiks 13 000 EUR’i annetustena kokku
panema. Koguduse juhatus tänab kõiki annetajaid!
Palvetagem ja toogem ohvreid, et meie vaimulik kodu saaks 130. sünnipäevaks
kauniks ja soojaks!

September
1. septembri hommikul toimus õpilaste ja õpetajate läkitusteenistus ning alustas
pühapäevakool R.Elmi, M.-L.Keerniku ja M.Aani juhtimisel.
6. septembril algas taas reedeõhtune noorteosadus. Noortetööd juhib
L.Bannikov.
8. septembri õhtul toimus kõigi alfalaste kokkutulek. Õhtut juhtisid L.Tõnissaar
ja M.Arumäe.

8. septembril kutsuti igavikku Juhan Raadik. Ta sai vanaks 98. a. 6 k. ja 23 p.
Juhan Raadiku ärasaatmine toimus 14. septembril Immaanueli Koguduse
palvelast ja ta maeti Sindi kalmistule. Kogudus avaldab kaastunnet Erita
Raadikule, Juhani tütrele ja pojale..
10. septembril alustas Agnes ja Joel Pulga kodus Raeküla kodugrupp.
Kodugrupid toimuvad veel J.Keerniku ja M.Arumäe kodus.
13. septembril palvetasid noored eriti Pärnu koolide eest.
14. septembril toimus Immaanueli koguduse palvelas Helle Sooveer’i (1945 –
2013) urni ärasaatmine ja peied. Kogudus avaldab sugulastele kaastunnet.
15. septembril külastasid Kilingi-Nõmme Vabakogudust M.Allsalu ja A.Saar.
22. septembril alustas Immaanueli Koguduses Alfa kursus M.Arumäe
juhtimisel. Rõõmustame uute krususest osavõtjate üle ja palvetame meeskonna
eest!
27. septembril pidasid Tammiste Hooldekodus jumalateenistuse M.Allsalu ja
A.Saar.
27. septembril juhatas J.Tammo Tallinnas Metodisti Kirikus toimunud Eesti
Kirikute Nõukogu hariduskonverentsi “Traditsioon ja elu” hommikust sessiooni.
28. septembril tegid palvela juures hulga praktilisi töid J.Keernik, L.Bannikov
ja A.Tael. Suured tänud!

August
3. augustil mattis pastor J.Tammo Pärnu Metsakalmistul Leida Reinholdi
(28.08.1917 – 21.11.2008) ja tema poja Valev Reinholdi (1.06.194626.06.2013), kes oli Oleviste koguduse liige, urnid. Valevit jäid leinamaa
abikaasa kahe pojaga.
4. augusti hommikul teenis meie kogudust pastor emeritus Eerik Rahkema
Haapsalust.
9.-11. augustil oli noorte suvelaager "Ellujääjad". Eelkõige keskenduti sellele,
kuidas jääda ellu selles maailmas just vaimulikus mõttes. Kokku oli koos
erinevatel päevadel 18-20 noort.
11. augustil pidas Daily Harjaks koos oma töökaaslastega väga huvitava
ettekande „Juhtimise rõõmudest ja valudest“.
12. augustil kutsuti igavikku õde Ida Roops (s. 15.08.1918). Ta sai vanaks 94.a.
11.k ja 28.p. 15. augustil maeti Ida Roops pastor J.Tammo poolt oma abikaasa
kõrvale Audru kalmistul. Leinama jäid kaks tütart peredega.
18. augustil külastasid Immaanueli Kogudusest A.Saar ja I. ja M.Arumäe ning
Ch. Toomsalu abikaasaga Kilingi-Nõmme Vabakogudust.
30. augustil võttis J.Tammo osa Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi
avaaktusest ja juurdeehituse nurgakivi panemisest, kus pidas pühitsuspalve.

Juuni
3. juunil võttis J.Tammo osa Šalomi aastakoosolekust.
9. juunil külastas koguduse koor Elva Baptisti Kogudust. Pärast Elva
Koguduse aastapäevateenistust ja armastussöömaaega käidi veel Otepää uut
kirikut vaatamas ja supeldi Pühajärves.
16. juunil külastas J.Tammo koos abikaasa, A.Taela ja Kalver Viherpuuga
Kuressaare Siioni kirikut, kus pühitseti kiriku sissepühitsemise 20.aastapäeva.
Laulis Oleviste ülistuskoor. Jutlustas J.Tammo.
16. juunil külastasid Kilingi-Nõmme Vabakogudus A.Saar. R.ja M.Allsalu.
19. juunil viibis J.Tammo Eesti Kirikute Nõukogu väljasõiduistungil Lepaninal.
19. juuni õhtul toimus laste-ja noortetöö juhtide kohtumine pastor J.Tammoga
J.Keerniku juures.
22. juunil laulatas J.Tammo Ammende Villas Helen Rohtla ja Janno Abi.
23. juuni õhtul sõideti koguduse liikmetega üheskoos Suiku, kus toimus
koguduste vaheline jaanipäeva jumalateenistus, millele järgnes jaanituli ja
grillõhtu. Suur tänu sooja vastuvõtu eest!
28. juunil külastasid A.Saar ja J.Tammo Tammiste hooldekodu, kus peeti
jumalateenistus ja murti leiba.

Mai
4. mail toimus meie koguduses suurkoristus “Teeme ära!” üle-Eestilise aktsiooni
raames. Kokku oli tulnud üle 35 abilise. Tööd ja rõõmu jätkus kõigile. Lõpetati
ühise armastussöömaajaga. Koguduse juhatuse esimees tänab kõiki, kes tulid ja
panid käed külge Jumala koja korrashoiuks!
12. mai hommikul tervitasid lapsed nartsissiõite, luuletuste ja lauludega emasid.
Oli kaunis hommik. Õhtul kellaviieteel rääkis pastor Argo Buinevitš
vabamüürlusest ja vabamüürlaste Jumalapildist.
18. mail, Nelipühi laupäeva õhtul toimus Immaanueli koguduse palvelas
ristimine. Ristitud said Brigit Haimi ((* 1995) ja Kalver Viherpuu (*1972).
Neliphil õnnistatid nad kogudusse. Soovime kogudusena teile Jumala ligiolu ja
rohket vaimulikku kasvu!
19. mail külastasid Kilingi-Nõmme Vabakogudust A.Saar ja M.Arumäe.
22. mail sündis Angelika ja Eduard Kakkole poeg Henri Eduard. Õnnitleme
teid poja sünni puhul!
24. mail külastas pastor J.Tammo Tammiste hooldekodu, kus pidas
jumalateenistuse. Kogudust tervitavad Adele Meejärv ja Vilma Nurming.
24. mai õhtul toimus Suigu palvelas EKB Liidu meeste palveõhtu. Pärast õhtust
kehakinnitust ja palvet, mida juhatas J.Tammo, juhtis ülistust meeste
ülistusgrupp pastor A.Allika juhtimisel. Järgnes leivamurdmine Pärast
leivamurdmist liiguti Tori sõjameeste kirikusse, kus Liidu president M.Remmel

juhatas mehed palvele.
25. mail laulatas pastor J.Tammo Ammende Villas Eleene Kangru ja Dean Lee
Jennisoni Inglismaalt.
26. mail sündis Maia ja Viktor Bubnov'ile pisitütar Maria Aleksandra.
Õnnitleme kallid noored teid tütre sünni puhul.
29. mail osales pastor J.Tammo koos teiste Pärnu vaimulike ümarlaua
pastoritega misjonilaeva Jenny Kruse sissepühitsemisel. Tehti väike reis ka
Pärnu lahele. Jumal õnnistagu laeva meeskonna ettevõtmisi ja kaptenit.

Aprill
3. aprillil kutsuti Inglismaal igavikku õde Gerda - Rosalie Määr, kes sai vanaks
91 a. ja 14 p. Kogudus avaldab kaastunnet tütrele Inglismaal ja vennale Pärnus.
Õe suureks teeneks jääb koguduse eakate piibliuurimisringi rajamine.
5. aprillil toimus noorte ülistus- ja palveteenistus.
9. aprillil võttis J.Tammo osa Pärnu pastorite ümarlauast Eliisabeti kirikus.
13. aprillil võttis kümmekond Immaanueli Koguduse õde osa Haapsalus
toimunud EKB Liidu õdedepäevast, kus kogunes u. 260 naist. Päeva teema oli
„Rõõmu allikad“.
13. aprillil pidas Kilingi -Nõmme Vabakogudus oma 20. aastapäeva. Meie
kogudust esindasid A.Saar, M.Gill ja M.Allsalu.
14. aprilli KELLAVIIETEEL tutvustasid oma tööd Šalomi töötajad. Huvi
teema vastu oli suur.
18. aprillil toimus Tallinna Metodisti Kirikus Eesti Kirikute Nõukogu pidulik
istung, kus vana juhatus (piiskop E.Soone, pastor J.Tammo ja piiskop Philip
Jourdan) andis ametid üle uuele juhatusele (piiskop Andres Põder, pastor Meego
Remmel ja piiskop Philip Jourdan)
26. aprillil külastas Tammiste Hooldekodu ja pidas seal
jumalateenistuse A.Saar.
Pastor Joosep Tammo võttis osa EKN Hariduse Ümarlauast, mis toimus Tartu
Saalemi kirikus.
27. aprillil toimus Maie Viidingu urni ärasaatmine Immaanueli Koguduse
palvelast ja selle sängitamine Uulu kalmistule. Kallis Aavo, mõtleme Sulle oma
palvetes!
30. aprillil vormistati Pärnu Immaanueli Baptisti Koguduse ja Vene Peeteli
Baptisti Koguduse vahel notariaalne leping, mille alusel võõrandati tasuta Havi
tn.5 palvela Pärnu Vene Peeteli Baptisti Kogudusele. Lepingu allkirjastasid
pastor V.Vetserkovskij ja pastor J.Tammo. Tunnistajaks oli EKB Liidu
esindajana peasekretär E.Tamm. Vene vennad ja õed on seda üle 20 aasta
remontinud ja korras hoidnud! Me usume, et Havi 5 palvela teenib läbi
eelolevate aegade nõnda parimal viisil Jumala riigi vajadusi.

Märts
2. märtsil kogunesid Edela piirkonna vennad Immaanueli Koguduses
nõupidamisele.
3. märtsil kuulutas hommikul ja õhtul evangeeliumi Tallinn Allika
Baptistikoguduse pastor Helari Puu.
8.-9. märtsini toimus Tallinn Nõmme Baptisti Koguduse palvelas EKB
Koguduste Liidu aastakonverents. EKBK Liit alustas 2013.aastat 85 koguduse
ja 6281 liikmega. Möödunud aastal ristiti 196 inimest. Õnnistati 174 last ja
laulatati 79 paari. Konverentsi teemaks oli „Tulge Jumala ligi!“ Jk 4,8
10. märtsil jutlustas hommikul ja kuulutas õhtul evangeeliumi Rapla
Vabakoguduse pastor Matthew Edminster.
17. märtsil pidas kogudus oma 129. aastapäeva. Ajaloolise tagasivaate
algaegadesse andis A.Vunk. Hommikul ja õhtul laulis Elva Baptistikoguduse
20- liikmeline koor ja jutlustas pastor Peeter Tamm. Toimus
armastussöömaaeg. Külalised võeti vastu kodudes. Suur tänu kõigile, kes aitasid
kaasa aastapäeva kordaminekuks ja külaliste vastuvõtul.
18. märtsil kutsuti igavikku õde Maie Viiding. Ta sai vanaks 74 aastat 2 kuud
ja 23 päeva. Kogudus avaldab kaastunnet vend Aavo Viidingule!
23. märtsil laulatas pastor Joosep Tammo Immaanueli Koguduse
palvelas Avely Odes’i ja Raul Prank’i .
22.-24. märtsini viibisid koguduse noored Saaremaal talvelaagris. Jutlustajaks
oli pastor 1 ja läbivaks teemaks „Püha Vaim“.
27. märtsi õhtul toimus Immaanueli Koguduse palvelas Eesti Vabariigi
püsimisele pühendatud tänuõhtu. Kõneles Pärnumaa Kaitseliidu kaplan
E.Kakko. Laulsid Hanna Kivila ja Toomas Unt. Lõpuks toimus ühine
armastussöömaaeg.
28. märtsi õhtul viis vend Indrek Kõiv läbi Suure-Neljapäeva palvusjumalateenistuse.
29. märtsi õhtul sõitsid koguduse vennad Suure-Jaani, kus toimus vendade
osadus. Kõneles emeriitpastor Johannes Saard. Kõik vennad rääkisid oma
vaimulikust elust Kristuse kannatuse valguses. Õhtu lõppes
armastussöömaajaga.
29. märtsil sündis Martina ja Kaupo Jaanimäe perre väike Lenna. Soovime
noortele vanematele ja Lennale õnnistusi!
31. märtsil Ülestõusmispühal laulis koguduse koor. Alfa kursuse lõpetas 11
inimest. Õhtuses koguduse tunnis jagati mõtteid suvistest plaanidest.

Veebruar
1. veebruaril jagas sõna noorte osaduses Joel Keernik.
4. veebruaril võttis pastor J.Tammo osa Tartu Usuteadusliku Seminari
arengukomisjoni istungist Tallinnas.
4. veebruaril võttis J.Tammo osa EKB Liidu Vanematekogu istungist.

9. veebruaril esines J.Tammo Pärnu Haigla saalis surma teemale
pühendatud seminaril. Lektoriks oli veel Liidia Meel, kes esitles
dokumentaalfilmi „Üle läve…“ Toimus mõttevahetus leina ja surmaga seotud
hingehoidlikes küsimustes. Seminari juhatas Indrek Linnuste.
10. veebruaril külastasid Kilingi- Nõmme Vabakogudust A.Saar ja
M.Allsalu.
10. veebruari õhtul vaadati Kellaviietee raames filmi „Ühendav usk“.
Kommenteeris ja vastas küsimustele stsenarist A.Vunk.
14. veebruaril esines J.Tammo Raeküla Seltsi kohviõhtul teemal: Elu
Raekülas.
15. veebruaril vaatasid noored U.Ree juures kristlikku filmi.
16. veebruaril võttis J.Tammo EKN-i esindajana osa Usundiloo õpetajate
konverentsist UI-s.
17. veebruari hommikusel jumalateenistusel laulis Pärnu Oikumeeniline
Naisansambel.
22. veebruaril külastasid Tammiste Hooldekodu A.Saar ja T.-R.Holmen.
23. veebruaril toimus Alfa kursuse õppepäev Immaanueli Koguduse ruumes.
24. veebruaril toimus selle aasta esimene evangeelne pühapäev. Sõnaga teenis
meie koguduse vennad A. Saar ja A.Vunk. Külas käis Kuressaare Siioni
Koguduse emeriitpastor Hermann Mäemets. Lauluga teenis Saalemi
segakoor. Õhtul andis oma tunnistuse Ü.Kukk ja laulis M.Allsalu. Õhtust
sõnumit jagas pastor Hermann Mäemets.

Jaanuar
Uus aasta algas koguduse palvenädalaga.
4. jaanuaril kõneles J.Tammo Oleviste noortelaagris, mis toimus Häädemeeste
gümnaasiumis teistsuguste sallimisest.
10. jaanuaril tähistas eakate osadus oma kooskäimiste 10. aastapäeva.
11. jaanuaril alustasid noored taas hooaega. Usuelu kasvu eeldustest kõneles
J.Tammo.
13. jaanuaril alustas uus ristimiskool ja Alfa kursus. Kogunes 8 uut alfalast ja
meeskond.
13. jaanuari Kellaviieteel oli meie külaliseks Eesti Evangeelse Alliansi
peasekretär Indrek Luide, kes tutvustas alliansi tööd ja kohtus pärast Pärnu
erinevate koguduste pastoritega.
16. jaanuaril toimus ülemises toas noorte mängude õhtu. Õde Merlin Aan oli
ette valmistanud huvitava piibliteemalise viktoriini.
20. jaanuaril külastasid Kilingi-Nõmme Vabakogudust A.Saar ja J.Keernik.
25. jaanuaril külastas noorteõhtut pastor Aarne Heide.
25. jaanuaril pidasid A.Saar ja J.Tammo Tammiste Hooldekodus
jumalateenistuse.

