
  

 
 

 
KUUKAVA November 2019 

 

 
Kuupäev Kokkusaamine Muusika 

P 3.11 k.11.00 

 

Veikko Võsu 

Juhatab Vaido Palmik 

Ülistus 

Lemme-Getter 

P 10.11 k.11.00 

Isadepäev 

Grete Veedla 

Juhatab Veikko Võsu 

Ülistus  

PP Lapsed, 

Ardo ja Co 

P 17.11 k.11.00 

 

Marius Kuller 

Juhatab Imre Vijard 

Ülistus 

 

P 24.11 k.11.00 

 

Kaur Paldre 

Juhatab  

Ülistus 

Kadi Paldre 

P 01.12 k.11.00 

Esimene Advent 

Veikko Võsu 

Juhatab Vaido Palmik 

Ülistus 

Hanna Hark 

 

LASTELE 

PÜHAPÄEVITI – Pühapäevakool algusega kell 11.00 

 

MEESTELE 

TEISIPÄEVITI – Meeste Hommik algusega kell 6:45  

 

AUVÄÄRSETE 

KOLMAPÄEVITI – Auväärsete Hommik algusega kell 11.00 

 

NAISTELE 

NELJAPÄEVITI – Naiste Hommik algusega kell 7.00

 

Sünnipäevalapsed Novembris 
 

01.11 Marion Männik (1982) 
04.11 Avo Tutsu (1964) 55* 
09.11 Marje Parkja (1949) 70* 
 

17.11 Katrin Laas (1982)  
25.11 Aldo Vinkel (1959) 60* 
 

 
ÕNNITLEME JA SOOVIME 

JUMALA PARIMAT IGASSE 

JÄRGNEVASSE PÄEVA! 

 
Pastor:  Veikko Võsu     56 707 014; e-mail: veikkonbk@nss.ee 

 

Juhatuse ja pastori assistent: Kadri-Kristel Saagim 56 498 290;  

e-mail: kadrikristelsaagim@gmail.com  

 

Kohtumine pastoriga kokkuleppel e-maili või telefoni teel. 

 

Koguduse juhatus: Marius Kuller 51 02 403,  

Kaur Paldre 55 692 468, Vaido Palmik 50 46 777,  

Mari Vahermägi 56 456 142, Maarja Pihlamäe 53 462 970, 

Ene Sirkas 55 517 805, Veikko Võsu 56 707 014. 

Koguduse kodulehekülg: www.nbk.ee 

Koguduse arveldusarve: EE431010052038325009 SEB 

 EE122200221025971197 Swedbank 

 

Palveteemad 
✓ Tänupalved kõigi palvevastuste eest 

✓ Iga koguduse liikme eest, jätkuvat täitumist Püha Vaimuga, usujulgust 

✓ Laste, noorte ja nende juhtide eest 

✓ Eesti rahva ärkamise, Püha Vaimu väljavalamise eest, juhtide eest 

✓ Et Jumal kinnitaks oma Sõna imede ja tunnustähtedega 

✓ Sugulaste ja sõprade eest, kes veel ei tunne Jumalat 

✓ Rahu ja õnnistust Jeruusalemmale, Israelile 

✓ Perekondade ja abielude eest 

✓ Kõigi sõprus- ja vennaskoguduste eest 

✓ Alfa kursuse eest, Juhtide kooli, Palvekliiniku eest 

✓ Tervenemiste ja vabanemiste pärast 

✓ Kõigi eest, kellel on elus valusad ja rasked ajad 

✓ Kõigi ettevõtlike inimeste eest – uusi, unikaalseid ideid, kordaminekuid 

✓ Erinevad annid koguduses esile 

✓ MEIE KIRIKUS 25.DETSEMBRIL TOIMUVA TEENISTUSE   ÜLEKANDE EEST ETV-s 

 

mailto:veikkonbk@nss.ee
mailto:kadrikristelsaagim@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GLS Eesti juhtimiskonverents 
15.-16. november 2019 

Kultuurikatel, Tallinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

NOVEMBER 2019 
1.novembri hommikul kogunesid, peale 25 aastat, erinevate Evangeelsete 

konfessioonide juhid oma meeskondadega konverentsile Eesti Läkitus 2019, selleks et 

koos üksteise eest palvetada; õppida koguduse rajamise kohta; planeerida konkreetseid 

samme. Oli siiras, südant liigutav ja selgelt kogetav armastuse reaalsuse ôhkkond. 

 

Meeste Hommikul (Naiste Hommiku ja Auväärsete Hommiku kohta ei oska kirjutada, 

kuid olen enam kui kindel, et sarnasus on olemas :) ) on mehed kogemas midagi, mida 

võiks iseloomustada sônadega “Jumala enda kohalolu tajumine, ehtne elude jagamine, 

reaalsetele väljakutsetele otsavaatamine, palves teineteise eest seismine, palvevastuste 

kogemine, elude muutumine”. Meeste Hommikul käib mehi kuuest/seitsmest erinevast 

konfessioonist. 

 

Ühtsus Jumala rahva keskel on Eestis kasvamas. Ma ei räägi viisakuste vahetamisest, 

vaid südamete jagamisest. Seda kõike näha ja kogeda on lihtsalt eriline privileeg,  

 

Meie saali remont on täies hoos. Olen tänulik igaühele kes on panustanud! Samas 

julgustan seda jätkuvalt tegema, sest meie soov on kaasajastada helitehnika, samuti 

soetada lisaks teine videokaamera ja pult, et saaksime kvaliteetsemalt ülekandeid 

edastada. Veel vajame vähemalt ühte valgusprojektorit ja mitmeid vidinaid. Aitäh 

igale annetajale! Jumala Sõna meile on, ...Proovige mind ometi... ma avan teile 

taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni  Mal 3:10. Olen ise proovinud ja 

veendunud -  külv ja lõikus töötab :). 

Värskendus/uuendus loob keskkonna, mis on kvaliteetne, soe ja meeldiv nii meile 

endale, kui uutele inimestele, keda tuleb rohkearvuliselt.  

 

Käimas on Alfa ja Juhtide Kool, taasalustanud on Healing Rooms. See mida Jumal 

NBKs teeb on vapustavalt äge. Head sõbrad – oleme alles alguses. Tema plaanid on 

kordades suuremad, vägevamad.  

Jumala soov on, et meie kogudus oleks kui Emalaev, kust stardivad paljud uued 

algatused, uued kogudused, ühiskonda mõjutavad liikumised ja kõige peamiselt 

muudetud elud. K-13 Kristlik kogukond Ülemistel on heaks näiteks. 

 

Julgustagu Hesekiel (47:3-12) Eluvee allikasse enam ja enam sisse astuma. Teisisõnu, 

laseme Jumalal oma elu kujundada, anname Temale täie õiguse/volituse meid viia 

pahkluuni vee sügavusest, põlvedeni, sealt edasi niueteni ja lõpuks ujuma Tema 

Eluvee jões. Seal on kõik võimalik, üleloomulik elu on loomulik. Lisaks oleme täitmas 

oma saatust. Oi - see on põnev. Olgem julged! 

 

Rõõmsalt ja tänulikult, 

Veikko  

 


