
Juulikuu tegevuskava

Koguduste  uksed  on  sel  suvel  taas  avatud  avalikele 
jumalateenistustele, hetkel kehtivaid riiklikke piiranguid pole, kuigi 
jätkuvalt tuleb järgida avalikes kohtades tervest mõistusest johtuvaid 
ettevaatusabinõusid,  sest  salakavala  haiguse  võim  ei  ole  veel 
lõplikult  murtud.  Elva  koguduses  toimuvad  jätkuvalt 
jumalateenistuste  otseülekanded  veebis  (link  on  leitav  koguduse 
kodulehel  elvakogudus.ee)  ja  mis on ka järelvaadatavad YouTube’i 
kanalil.  Suvepuhkus  ei  pea  meid  lahutama  koguduse 
jumalateenistuslikust elust. Osalege ise ja jagage seda informatsiooni 
ka teistele!

Pühapäev kl 11.00 Jumalateenistus koos Püha Õhtusöömaajaga 
04.07. Sõna lugemine ja palve

Jutlustaja: Peeter Liik

Juhataja: Enn Mõttus

Organist: Eve Albre

Pühapäev kl 11.00 Jumalateenistus
11.07. Sõna lugemine ja palve

Muusika: Jutlustaja: Andrus Kikkas

Lauri & Heli-Riin Juhataja: Hillar Linde

Organist: Laevi Perandi

Pühapäev kl 11.00 Jumalateenistus 
18.07. Sõna lugemine ja palve

Muusika:  Jutlustaja: Andres Saumets

Tiigililled Juhataja: Tiina Laineste

Organist: Eve Saumets

Pühapäev kl 11.00 Jumalateenistus
25.07. Sõna lugemine ja palve

Jutlustaja: Margus Kask

Juhataja: Kalle Perandi

Organist: Margus Kask

Juhatuse  korralist  koosolekut  juulikuus  ei  toimu,  vajadusel 

korraldatakse  e-koosolek,  sellekohane  info  tuleb  juhatuse  esimehelt 

Andres Saumetsalt.

Pastor Margus Kase vastuvõtuajad  juulikuus hingehoiuks ja palveks: 

teisipäeviti  20.07  ja  27.07.  kell  11.00–16.00,  kolmapäeviti  21.07.  ja 
28.07. kell 11.00–18.00, reedel 23.07. kell 11.00–15.00. Vastuvõtt toimub 

koguduse  kantseleis  (Pargi  10).  Palun  oma  tulemisest  ette  teatada 

telefoni teel (55613311).

Palvekoosolek  toimub  koguduse saalis teisipäeviti alates 20.07. kell 
16.30–18.00.

Lille tn palvegrupi infot saab Kalle Perandilt (53333844).

Koguduse segakoori proove juulikuus ei toimu.
Annikoru osakonna kokkusaamine toimub 02.07. kell 13.00. Edasised 

kohtumised lepitakse kokku (täpsem info Andrus Kikkaselt, 5220435).

Need,  kes  on  registreerunud  Hiiumaa  reisile  30.07.-01.08.,  saavad 
täpsemat informatsiooni transpordi, ööbimise ja toitlustamise kohta 
küsida Sigrid Lippingult (53337408).

Juulikuu sünnipäevalapsed

01.07. Eve Albre

05.07. Karel Päärde 40

05.07. Margo Leesik

06.07. Elli Eher 85

08.07. Daniel Kangur 60

09.07. Eha Keis 85

21.07. Marii Engelman30

23.07. Ere Tamm

Õnnitleme ja soovime Jumala rohkeid õnnistusi, hoidmist ja 
ning ligiolu!



Koguduse kontaktid

Pastor Margus Kask, 55613311, margus.kask@kogudused.ee

Koduleht: www.elvakogudus.ee

Videoteenistused YouTube’s: 

https://www.youtube.com/channel/UCqwfBu4dZlMhXrRCF2pb6

zQ

Juhatuse esimees: Andres Saumets, 55620803

Pühapäevakooli info: Inge Kikkas, 53974605

Annikoru osakond

Info: Enn Mõttus, 5200838

Andrus Kikkas, 5220435

Annetused

Elva Baptistikogudus

SEB pank a/a nr EE091010102019070003 

Selgitusse märkida: ANNETUS

Elva Baptistikoguduse eesmärk on elada

Jumala austuseks,

kaasinimese kasuks ja

kogukonna hüvanguks

Jeesuse Kristuse kaudu.

Olge väga õnnistatud ja hoitud!

Juuli 2021

Elva Baptistikoguduses

Tänu Jumalale

Armsad õed ja vennad,

Heinakuu on südasuve kuu. Usun, loodan ja palvetan, et Jumal 

varjab oma armuga ka sel kuul kõiki meie osaduskonna liikmeid. 

Seda  kuukirja  kirjutades  on  mul  teada,  et  meie  kogudusega 

liitumisesoovi  on  avaldanud kolm inimest.  Küllap  informeerin 

augustis kogudust ka täpsemalt, kuid igal juhul on Jumalale  suur 

tänu  meie  osaduskonna  eest!  Täname  Jumalat  koguduse 

aastapäeva tänujumalateenistuse eest. Jumal kõnetas nii muusika 

kui  sõna  kaudu.  Kogunenud  oli  70  inimest,  kellele  lisaks 

külaliskoor, edastatud oli ka rohkelt tervitusi teistelt kogudustelt. 

Tänu Jumalale osaduskonna eest, mis on kestnud üle 90 aasta!

Juunikuus  võisime  oma  kogudusega  ulatada  teeniva  abikäe 

Otepää,  Laagri,  Salemi  ja  Antsla  kogudusele.  Meie  muusikud 

käisid seal vendi-õdesid teenimas ja julgustamas. Tänu Jumalale 

selle  osaduse  eest!  Ees  seisab  uus  aktiivne  tööperiood. 

Palvetagem üheskoos evangeeliumi levimise pärast nii Eestis kui 

üle  maailma.  Samuti,  et  Jumal  annaks  tarkust  ja  juhtimist 

evangeeliumi kuulutamiseks. „See on hea ja meeldiv Jumala, meie  

Päästja  silmis,  kes  tahab,  et  kõik  inimesed  pääseksid  ja  tuleksid  

tõetundmisele.” (1Tm 2:3-4). Ole väga õnnistatud!

Margus Kask
pastor


