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Hyvät työtoverimme, rakkaat kollegat Suomessa
on aika lähteä, muuttaa ja kiittää. Olemme saaneet olla seitsemän upeaa vuotta palvelemassa
Lähetysseuran edustajina Lähi-idässä. Työtä on ollut paljon, josta olemme erityisen tyytyväsiä.
Pidämme pitkistä päivistä, jolloin saa keskittyä työhön ja sen sisältöön. Olemme saaneet sosiaalityön
ja teologian asiantuntijoina painottaa Lähetysseuran strategian ja Lähi-idän vision mukaisia asioita.
Lähetysseuran tavoitteet ovat meille tärkeitä, työ on ollut mukavaa ja mukaansatempaavaa. Ja kiitos
Lähetysseuran saamme jatkaa tätä itselle tärkeiden asioiden parissa työntekoa. Nyt vain kesän
jälkeen jatkamme sitä Suomessa.
Muutamme Suomeen kahdeksi vuodeksi. Olemme ulkomaantyöntekijöinä Lähetysseuran
kotimaantyössä. Saamme kiertää työtämme tukeneita seurakuntia ja Seppo saa edelleen kehittää
luomaansa Felm Gives Back-papeille suunnattua lyhytlähetystyön ohjelmaa, jossa päästään
kuukaudeksi tutustumaan ulkomaantyöhön. Minä saan kertoa omasta työstäni ja kummityöstä.
Sosiaalityöntekijänä luonnollisesti lasten oikeudet ja lastensuojelu ovat omaa osaamistani – työtäni
ohjaa kummityön eettiset ohjeet, YK:n lastenoikeuksien sopimus sekä Lähetysseuran oma
lastensuojeluohjeistus. Mutta itse työstä, lapsista,aikuisista ja Felm-keskuksen remontista enemmän
sitten seurakuntavierailuillamme.
Jos toivotte, että tulemme käymään, pyydän, että olette yhteydessä meihin. Näin saamme
rakennettua seurakuntavierailuohjelman ajoissa, niin että pääsemme tapaamaan mahdollisimman
monia. Me ainakin haluamme tavata Sinut!
Niin ja mitä sitten kahden vuoden jälkeen. Tällä hetkellä ajattelemme palaavamme kentälle.
Olemme kokeneet, että Lähetysseura pitää meistä hyvää huolta, joten miksikäs ei:)

Uutiskirje
Lähetysseuralla on Lähi-idässä kolme kummikoulua, joissa on 210 kummituen piirissä olevaa
oppilasta. Koulut ovat kalliita yksityiskouluja, joten oppilaat, jotka haluavat opiskella juuri kristillisessä
koulussa tarvitsevat erityistä tukea. Ylä olevassa kuvassa Rammahin Toivon koulun rehtori ja
opettaja kummioppilaiden kanssa valmistamassa jätemuovista uusiomateriaalia. Tässä koulussa
opiskelee 90 Lähetysseuran tukemaa lasta.

Felm-keskuksen alatalon parvekenäkymä ”There is no beauty like the beauty of Jerusalem”.

Kiitos Sinulle arvokkaasta tuestasi. Nähdään!
Mari(a), Seppo, Roosa ja Tuuli Paulasaari

Toivo. Yhteistyö. Muutos.

Maria on Felm—keskuksen toiminnanjohtaja ja Seppo
on keskuksen isäntä. Israeliin v. 2012 Japanista,
jossa lähetteinä v:sta 1998.

Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan oikeudenmukaista
ja inhimillistä maailmaa.

Rukousaiheet: siunausta ja varjelusta. Että
evankeliumin sanoma ja sen tuoma rauha ja sovinto
voisivat täyttää ihmisten mielet.
FELM, P.O.Box 584, 91004 Jerusalem,

Israelmaria.paulasaari@felm.org,
seppo.paulasaari@felm.org

Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän nimi.

