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Syksy on aktiivista aikaa
Olemme paraikaa Suomessa vierailemassa seurakunnissa kertomassa työstämme. Ohjelmassa on käyntejä Helsingin, Espoon, Iisalmen ja Kajaanin seurakunnissa. Myöhemmin loppuvuonna työmatkat suuntautuvat Ranskaan ja
Kyprokselle. Ja tietysti Slovakiaan, jossa osallistumme mahdollisuuksien mukaan TWR:n Bratislavan toimiston aktiviteetteihin.
Kansainvälinen seurakuntamme Vienna Community Church on aktiivinen
omissa toiminnoissaan ja yritämme olla mukana vapaa-aikamme puitteissa.
Nyt asuessamme Wienin rajojen ulkopuolella matkoihin menee tunti suuntaansa, joten arkipäivien tapahtumiin on hankala ehtiä. Toiveissa on, että
ensi vuoden kotimaanjakson jälkeen löytäisimme asunnon lähempää keskustaa, jolloin kirkonkin toimintaan on helpompi osallistua. Sama pätee myös
suomalaiseen seurakuntaan, jonka toiminnassa olisimme mielellämme enemmän mukana.
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Syksyn matkat
Jarin Antti-isän lonkkamurtuman hoito ja paraneminen
Kiitos hyvin onnistuneesta
Toivoa naisille -konferenssista
Kiitos kaikesta hyvästä huolenpidosta

Toivoa naisille -konferenssi Bratislavassa
Syyskuussa 63 eri maiden Toivoa naisille -työn vastuuhenkilöä Euroopasta ja
CAMENA-alueelta (Keski-Aasia, Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka) kokoontui yhteiseen konferenssiin Bratislavaan. Tapahtuma onnistui hienosti, kiitos Taivaan
Isälle. Osanottajat kokivat, että asioiden jakaminen toisten kanssa oli todella
siunauksellista. Monet heistä työskentelevät melko eristyksissä ja kokevat
työnsä yksinäiseksi. Täällä he konkreettisesti kokivat olevansa osa suurta perhettä, joka yhdessä työskentelee samassa rintamassa sorrettujen sisarten
puolesta. Kaikki kantavat rukouksessa yhteiset asiat Jumalan eteen.
Eräänkin maan rukouskalenterin kääntäjä sanoi, että hän harkitsi jo työnsä
lopettamista, mutta konferenssissa hän konkreettisesti näki ja kuuli, kuinka
tärkeää tämä työ on.
Eeva Euroopan ja CAMENA-alueen koordinaattorina kantoi päävastuun tapahtuman kokonaisjärjestelyistä. Valmisteluja tehtiin vuoden ajan.
Jari vastasi konferenssin tekniikasta, äänestä, laulujen sanojen projisoimisesta, videoista ja nauhoituksista.
Tämä konsepti mahdollisesti otetaan käyttöön muillakin alueilla, esimerkiksi
Afrikassa ja Aasiassa.

Bratislavan toimiston retriitti

Toivoa naisille -konferenssi

TWR:n työn painopistealueet
TWR hakee muuttuvassa maailmassa itselleen tärkeitä painopistealueita.
Radio nähdään edelleen tärkeänä osana järjestön työtä. Jopa uusia aluevaltauksia mietitään digitaalisten radiolähetysten myötä.
Jari on työskennellyt tähän asti suurimmaksi osaksi MAP-palvelualustaan
liittyvien asioiden parissa. Lähiajat näyttävät mikä on internetin kautta tarjottavan sisällön osuus TWR:n tulevaisuuden skenaarioissa. Yhteistyöorganisaatioiden tarve parantaa palveluitaan tällä alueella on suuri. Kristillisten
organisaatioiden tulisi tarjota arvokasta sisältöään siellä missä ihmiset
ovat. TWR voisi halutessaan tarjota arvokasta apua partnereilleen.

Dachau

Vastaanottajina kirkossa

Lähettienkokous
Lokakuun alkupuolella Sansan lähetystyöntekijät kokoontuivat vuotuiseen
tapaamiseensa, tällä kertaa Kroatiaan, jossa Elina Braz de Almeida palvelee
Sansan lähettinä Kroatian Evankelisessa kirkossa. Käytännössä nämä vuotuiset tapaamiset ovat ainoita mahdollisuuksia lähettien tavata toisiaan ja jakaa kokemuksiaan ja kuulumisiaan.
Oli hienoa taas olla yhdessä ja tutustua Zagrebiin ja Kutinassa Elinan työhön. Molemmat, Elina ja miehensä Thiago, tekevät hienoa työtä Kutinan
alueella ja laajemminkin. Thiago vetää M18 -tanssiryhmää, joka järjestää
evankeliointitapahtumia nuorten parissa. Tarkoitus on myös saada nuoria
pois kaduilta. Katso video
Muuta

Wachaun laaksossa

Ajankohtainen video:
Toivoa naisille -konferenssi
Nettisivut:

Elokuussa vietimme 30-vuotishääpäivää ja ihmettelimme, kuinka hienon
matkan olemme saaneet kulkea yhdessä Senegalista tähän päivään. Kävimme Jarin veljen Juhan ja vaimonsa Mirjamin kanssa Münchenissä juhlistamassa tätä tapahtumaa. Matkalla oli sekä ihastusta että kauhistusta. Jälkimmäisestä piti huolen vierailu Dachaun keskitysleirillä. Kuinka rajatonta
pahuus voikaan olla. Leirin perällä oli kappeli, joka julisti, että kaikesta
huolimatta toivo ei ole kuollut.
Ystävämme Stoyko ja Sari Bulgariasta vierailivat luonamme. Kävimme muun
muassa ihailemassa Tonavan Wachaun laakson kauneutta.
Olkaa lujia ja rohkeita! Herra, teidän Jumalanne, kulkee itse teidän kanssanne. Hän ei jätä teitä eikä hylkää teitä. 5. Moos. 31:6
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