New Hope Lutheran
Kuukausiviesti
Pastorin kynästä...
“Kenen talo se on?”
Toisen Samuelin kirjan 7.
luvussa on hyvä tarina,
missä Jumala laittaa
nopean lopun kuningas
Daavidin suunnitelmille
rakentaa “oikea” talo
Herralle. Jumala sanoo vilpittömästi, että
teltta riittää Hänelle. Kukapa siis taloa
tarvitsee? Ajatus pysyvästä
asuinrakennuksesta vetoaa ihmiseen, mutta
se ei tee vaikutusta Jumalaan. Jumala
näyttää mikä on vaikuttavaa tarjoamalla
Daavidille vastalahjaksi huoneen – suvun
ihmisiä, jälkeläisiä. Ihmiset ovat Jumalalle
tärkeitä eivät rakennukset.
Huomaat varmaan, kuinka melkein samoin on
käynyt Daavidin jälkeläisille. He ovat olleet
vuosisatoja hajallaan ympäri maailmaa ja
vasta viimeisten 70 vuoden aikana suuri
joukko on palannut kotiseudulleen. Siinä
välissä heitä siirreltiin ympäriinsä- heitä ei
tunnistettu kotimaan mukaan vaan siitä keitä
he ovat. Daavidin jälkeisinä aikoina
kansakunnat ovat tulleet ja menneet, kansat
ovat unohtuneet muilta kuin
vannountuneimmilta tutkijoilta. Eikö Jumala
pitänytkään Daavidille antamaansa lupausta?
“Daavidin suvun” kansalaisia ei ole tunnistettu
tietyn maapalan vaan heidän uskonsa
mukaan.
Kun kristittyinä katsomme tätä esimerkkiä,
ehkä meidän tulisi pohtia: perustuuko
identiteettimme tiettyyn osoitteeseen, josta
meidät pysyvästi muistetaan? Jääkö meistä
vain rakennus muistoksi. Mitä jälkeläisemme
sanovat meistä? “ Näetkö tuon
rakennuksen? Siellä esi-isäni kävivät
jumalanpalveluksissa.” Vai voivatko
jälkeläisemme sanoa: “ Esi-isäni vaikuttivat
yhteiskunnassaan huolehtimalla ja
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välittämällä muista. He ovat
minunkin esikuvana.” Jos uskomme
perustuu enemmän toimintaan ja
vähemmän tavaraan, eikö se paremmin jatku?
Kuinka paljon enemmän ihminen muistetaan
teoistaa kuin asuinpaikastaan?
Ehkä kysymmekin mitä rakennukset edustavat
ja miksi niitä on? Alkuaikojen kirkot
kokoontuivat julkisilla paikoilla ja sitten jäsenten
kodeissa, mieluiten rikkaiden tilavissa
asunnoissa. Miksi meillä siis nykypäivinä on
hartaustilat? No, ensinnäkin harvalla meistä on
koti johon mahtuisi yli 50 ihmistä
jumalanpalvelukseen. Toiseksi,
kirkkorakennukset edustavat muille uskoamme
yhteisössämme. Ehkä kuitenkin haluamme
välttää sen, ettemme jätä todistamista
rakennusten tehtäväksi. Ne eivät voi tehdä
puolestamme Jumalan meille antamaa työtä.
Me olemme Jumalan rakkauden kohteita, eivät
pystyttämämme rakennukset. Niillä on
paikkansa kristinuskossa ja vielä tärkeämmin,
meillä omamme.
Tuon asian esille sen takia, että
rakennuskomiteamme on alkanut työnsä.
Tehtävään kuuluu hahmottaa näkemys siitä
keitä olemme ja mitkä ovat tämän hetken
tarpeemme, mutta myös se mitä uskomme
Jumalan odottavan meiltä tulevaisuudessa.
Toisen Samuelin kirjan 7. luvun tapahtumien
ansiosta muistamme ettei Jumala välitä
pidämmekö jumalanpalvelukset teltassa vai
setripuisessa palatsissa. Sen sijaan että
keskittyisimme vain paikkaan, meidä tuleee
keskittyä palvelemaan Jumalaa yhdessä ja
tekemään Hänen työtään maailmassa.
Pastori Charlie

LCW Reportti - Lokakuu 2017
LCW Naisjaoston kokous pidettiin Ma. 2.10 2017 Pyh. Timoteuksen Seurakunta salissa. Läsnä oli 11 jäsentä. Rahaston
hoitaja, Arja Makinen, toimi kokouksen puheenjohtajana. Alku
Rukouksemme teema oli “ Kiitos Jumalalle yksinkertaisista
tarvikkeista”, ja virtenä, Nro: 555 “ Oh Sing to God Above”.

Tulevia tapahtumia

Perhe kirkko
Marraskuu 6 16.45
St. John the Divine kirkolla CC

Raamatun kohtana tutkimme Joosepista ja hänen uneistansa
teemana “ Pääränmään mies” Anita Suosalon johdolla.
Evankelis-Luterilaisen Kirkon Kanadassa 2017 avunpyyntö Jumalanpalvelus pidetään sunnuntaina, 22. 10. LCW johtaa Jumalanpalveluksen past. Charlien kanssa. Jäsenet auttavat ottamalla osaa lukukappaleihin ja muihin toimeihin.

Pullan leipominen ja ‘tie tack’ peitteiden teot Kanadan Luterilaisen
Avun hyödyksi, jätetään tulevalle vuodelle 2018. Tällä hetkellä me
etsimme sopivia päivänmääriä.
Pastori Charlien virkaanasennus (kolmen vuoden ajalle) tapahtuu
la. 18. 11, 2017 Copper Cliffin kirkossa. Tuomiorovasti, Brad Mittleholtz, tulee olemaan läsnä. CLW valmistavat lounaan josta puhutaan seuraavassa kokouksessa.

Neuvoston kokous
Marraskuu 8 18.30 SUD
Nuorten ilta
Marraskuu 10 18.00 SUD

Pastori Charlien virkaanasettajaiset
Marraskuu 18 13.00 CC
Nuorten ilta
Marraskuu 24 18.00 CC
Joulumyyjäiset
Marraskuu 25 10—12.00 SUD

Tervehdys korttien huoltaja, Elvie Mikkola kertoi lähettäneensä 5
henkilökohtaista korttia.

Haudattu

Nautimme kahvista ja Elvi Mikkolan valmistamista herkuista.
Seuraava kokouksemme on Klo: 13:30 Ma. 6.11 2017 Timoteus
Seurakunta salissa.
Esittäjä,
Peggy Kujala, Sihteeri, LCW

Kiitos Ryhmä 2

Jennie Maria Mäenpää
Anfiisa Vähäkuopus
Antti Kurkimäki

Kastettu
Matti Olavi Laamanen

Kiitos toimintarymä kakkosen jäsenille. Teidän anteliaisuus toi
seurakunnalle $2,285.00.

Pakkaa lahjapussi jouluksi tänä vuonna
Olemme päättäneet tänä Jouluna kenkälaatikon sijasta kerätä yksityiselle
tarkoitettuja hygienilahjapussia ruokapankkimme asiakkaita varten. Ota aikaa ja
pakkaa lahjapussi, joka voi tuoda iloa ruokapankki asiakkaiden jouluun.
Ehdotuksiin kuuluu, shampoo, hiustenhoitoaine, suihkusaippua, pesusieni,
kynsiviila, pesulappu ym.
Ole hyvä ja tuo lahjapussisi toimistoon ennen Joulukuun 3. Jaamme pussit
asiakkaille joulukuun aikana.

Neuvoston Nurkka

Palestiinan stipendit

-Olemme anoneet ruokapankki ja keskiviikokahvilan toiminnalle
avustusta Synodilta. Varoilla meillä on mahdollisuus hankkia uusi
kaappi ruokapusseja varten sekä uusia keskiviikkokahvilan
istuimet. Uusi kyltti on myös listoilla, sen avulla voimme
paremmin mainostaa tulevia tapahtumia seurakunnassa.

Muistutus siitä, että neuvosto on
hyväksynyt ehdotuksen, joka haastaa
meitä keräämään 1400 dollaria, jolla
voimme sponsoroida vuoden opetuksen
palestiinalaiselle koululaiselle. Voit
kirjoittaa ”scholarship” lahja-kuoreesi tai
laittaa lahjoituksesi lahjapurkkiin jonka
löydät kirkkosalista.

- Pastori Charlien virkaanasettajaiset pidetään Copper Cliffissä,
lauantaina, marraskuun 18. alkaen kello 13.00. Kaikki ovat
tervetulleet. LCW tarjoaa lounaan tilaisuuden jälkeen.
- Pastoreilla on uudet kännykät. Pastori Miran numero on 705673-0770, ja pastori Charlien numero on 705-920-3573.
- Kris Krejlgaard vihitään papiksi marraskuun 5, Owen Sound
Lutheran Church of the Saviour kirkolla. Hänet on valittu
seurakunnan vakinaiseksi pastoriksi. Lähetämme hänelle lahjan
seurakunnan puolesta. Seurakuntalaisia on menossa
tilaisuuteen.
Tässä kaikki tähän asti, lisää ensi kuussa.
Jane Ansamaa, Seurakuntaneuvoston sihteeri.

Sinut on kutsuttu...
Matteuksen Joulumyyjäisiin, lauantaina, marraskuun 25, kello 10.00 - 12. Jos yrität tarpeeksi kovasti, piaan voit
ilmassa tuntea pullan, piirakan, kakkujen, ja muiden herkkujen tuoksun kun niitä leivotaan tapahtumaa varten.
Uutuuksena tänä vuonna on ”Herkkukakkujen Pöytä”, jossa sinulla on mahdollisuus tehdä tarjous kauniista kakusta jonka haluat viedä kotiin myyjäisistä. Korkein tarjous joka kakusta hyväksytään ja kun maksat tarjoamasi
summan kakku on sinun.
Viiden dollarin sisäänpääsyllä voit nauttia kahvista/teestä/mehusta, voileivistä, pullasta ja pikkuleivistä. Sinulla
on myös mahdollisuus voittaa ovipalkinto. Arpalippuja myydään $2.00, palkinot ovat Riitta Whitin tekemä torkkutäkki, $150.00 sekä $100.00 pulla lahjakortti. Arvomme myös puisen keinutuolin johon myydään lippuja vain paikanpäällä.
Voit tehdä jouluostoksia käsityöhuoneessa. On ihanaa että niin moni lahjoittaa aikaansa tuomalla virkattuja, kudottuja ja ommeltuja käsitöitä myytäväksi.
Ole hyvä ja tule mukaan marraskuun 25, tapaat varmaan henkilöitä joita et ole nähnyt pitkään aikaan tai voit
myös tutustua uusiin ihmisiin. Tuet seurakuntaa tulemalla myyjäisiin, lahjoittamalla käsitöitä, leipomista tai ottamalla osaa leipomiseen kirkolla. Arvostamme kaikkea tukeasi myyjäisten hyväksi.
Sudbury Location
264 MacKenzie Street, Sudbury ON P3C 4Y6
Tel: (705) 673-2933
Email: stmatts@vianet.ca

Copper Cliff Location
12 Collins Drive, Copper Cliff, ON P0M 1N0
Tel: (705) 682-2511
Email: sttimothycoppercliff@gmail.com

Website: lutheransudbury.ca
For Facebook, search: Evangelical Parish of St. Matthew and St. Timothy
On the Facebook PAGE, click “like” to read. On the Facebook GROUP, click “join”.
New Hope kirkon kuukausiviesti on tehty ja käännetty vapaaehtoisvoimin suomeksi ja englanniksi kuukausittain.
Otamme vastaan kirjoituksia seurakunnan tapahtumista ja seurakunnan jäsenistä sekä muusta seurakunnan toimintaan
liittyvistä aiheista. Ole hyvä ja lähetä kirjoitukset osoitteeseen stmatts@vianet.ca ja pidä niiden pituus alle 250 sanaa.
Emme voi taata että kaikki kirjoitukset käytetään, mutta koitamme parhaamme. Kirjoituksien eropäivä on kuukauden 15,
että meillä on aikaa tehdä käännökset. Jos sinulla on kysymyksiä ole hyvä ja ota yhteys Paula Reynoldsiin kirkon
toimiston kautta.

New Hope Lutheran

Lokakuu 2017 Kuvakirja

Nuoret tekemässä taidetta
nuorten tilaan

Ruokapankki Brunssi
Sudburyn tiloissa

Taloudellinen raportti
September 2017

Copper Cliff

Balance August 31, 2017
Income

$

Offerings

Sudbury

32,581.90

$3,726.50

$ 19,255.25
$

Baking

6,616.00
800.00

Groups
Foodbank
Synod

125.00

Benevolence

450.00

CLWR

53.65

Scholarship

40.00

15.00
10.00

Mission
Other

70.00

Interest
Other

205.59

86.48

270.00

5,655.18

Cash in GIC

40,000.00

Total September Income

$

Total

Less September Cheques

-

$ 53,377.66

37,327.64

72,632.91

6,559.41

-

19,767.36

30,768.23

$ 52,865.55

GIC's

$ 195,000.00

$ 100,000.00

Memorial

$ 124,853.28

$ 45,750.89

Franssi / Rinta Acct

$

Balance September 30, 2017

$

4,745.74

1,187.27

HUOMIO:

PAR

Ole hyvä ja käytä Matteuksen tai Timoteuksen nimeä
lahjoituksissasi. New Hope seurakunnalla ei ole vielä
pankkitiliä.

Suoraluovutus (PAR) on helppo tapa tehdä
lahjoitus seurakunnalle joka kuukausi. Ole
hyvä ja puhu Hilkalle toimistossa.

