
  
 
            NBK KUUKAVA Juuni 2020 

 
Kuupäev Kokkusaamine Muusika 

P 14.06 k.11.00 
 

Matis Metsala 
Juhatab Veikko Võsu 

Ülistus 
Matis & Co 

P 21.06 k.11.00 
 

Andres Paumees 
Juhatab Marius Kuller 

Ülistus  
Ardo & Co 

P 28.06 k.11.00 
 

Kaur Paldre  Ülistus 
Kaur organiseerib 

P 05.07 k.11.00 
 

Vaido Palmik 
Juhatab Veikko Võsu 

Ülistus 
Hans-Kristen ja Pille  

 

 
 

MEESTELE 
TEISIPÄEVITI – Meeste Hommik   

algusega kell 6:45  
 

AUVÄÄRSETELE 
KOLMAPÄEVITI – Auväärsete Hommik 

algusega kell 11.00 
 

NAISTELE 
NELJAPÄEVITI – Naiste Hommik  

     algusega kell 7:00 
 
 

 

    NBK Sünnipäevalapsed Juunis 
 

01.06 Siiri Helemaa (1969)  
03.06 Mariann Soots (1977) 
04.06 Olga Mihhailova (1977) 
05.06 Mari Vahermägi (1962) 
09.06 Hille Kotkas (1963)  
12.06 Maia Limbach (1988)  
12.06 Margret Nikker (1978) 
13.06 Evgenia (Eevi) Pilliroog (1928)  
14.06 Enel Kuiv (1985) 35* 
16.06 Jaan Mesi (1996) 
 

23.06 Kerttu Nykopensius (1971) 
24.06 Maria Kuusemets (1961)  
25.06 Monika Laikre (1986) 
25.06 Inga Jõgi (1926) 
26.06 Sven Saagim (1992)  
27.06 Lembi Paldre (1967)  
27.06 Maria Paumees (1951) 
28.06 Silvia Kuller (1992)  
29.06 Vaido Palmik (1971)  
 

 
     ÕNNITLEME JA SOOVIME JUMALA PARIMAT IGASSE JÄRGNEVASSE PÄEVA! 
 

Pastor: Veikko Võsu 56 707 014; e-mail: veikkonbk@nss.ee 
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 
Annetused - koguduse arveldusarved: 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, NBK Suvepäevade 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 
 

 

 

mailto:veikkonbk@nss.ee


Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust. 

Kogu maja uue katuse maksumus on 30 000,- eurot. 

Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust  

(toolid, saali remont, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud on ka 

lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale!  

Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis!  

Ole julge külvama! 

EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank, 
selgitusse: Katus 

 
NBK Koguduse Perepäev 

Palun registreerige end koheselt siin - https://surveer.com/s/VT2CTLXR 
Registreerimine kuni 9.juuni kell 24.00 

Üritus on tasuta ja eelkõige mõeldud kõigile, kelle südames on NBK kogudus,  
oled liige või mitte – teretulemast! 
Kohapeal on annetamise võimalus! 

11.00-11.15 - kogunemine 
11.15-11.30 - tervitus Veikkolt + söögilaul ja palve 
11.30-12.30 - sööme koos ja räägime juttu 
12.00-12.30 - tegevus lastele 
12.30-13.15 - kontsert - Laikrete perebänd www.laikre.ee  
13.15-14.30 - erinevad võimalused lastele 
13.15-14.45 - koroonaturniir soovijatele 
13.30 - ...        kohv ja koogid 
14.00-14.45 - teistmoodi NBK-teemaline viktoriin soovijatele 
14.45-15.00 - auhindade jagamine ja lõpetamine 
15.00 - ...        koristamine 

 

Auväärsete ühenduse Nõmmelill osaduspäev 
toimub laupäeval 27.juunil.2020    

kell 12.00 
 

 
Juuni 2020 

 
Oleme saanud füüsiliselt koguneda nüüd juba mõned korrad. Möödunud aeg 
on toonud esile koguduse kokkusaamise olulisuse. Me oleme üks perekond. 
Zoom on vahva, Youtube on hea ja kõik muud kommunikatsiooni vahendid – 
ilma nendeta ei kujutaks elu ettegi... Aga miski ei asenda säravat silmavaadet 
koos sooja käepigistusega omade keskel! Aitäh sõbrad, et ole(te)me olemas! :) 
 
Paljude bestsellerite autor  (üks neist „Conspiracy of Kindness”)  ja koguduse 
juht Ameerikas, Ohio osariigis, Steve Sjogren, ütles, et nende koguduse moto 
on: „Tehes väikeseid asju suure armastusega – see on, mis muudab maailma“. 
Ta kirjutab: „Näiteks ostes kellelegi kohvi või kirjutades ettekandjale tšeki 
peale: „Aitäh Teile!” Ootamatu lahkus on kõige väelisem ja kõige vähem 
maksev ja kõige enam alahinnatud vahend inimese muutumisel“. Nõustun 
täielikult. Väikesed asjad loevad. 
 
Minu soov tulevaseks suveks meile kõigile on, et märkaksime inimest enda 
kõrval! Teeme midagi väikest, miks mitte ka suurt, aga teeme seda suure 
südame ja armastusega! Jumal hindab sellist suhtumist. Boonus kõige selle 
juures on, et me ise saame mõistusevastaselt suuresüleliselt õnnistatud! Olen 
seda kogenud mitmeid kordi! 
 
Jeesus vastas: "Esimene on: Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal, on ainus Issand, 
ja armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega 
ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga! 
Teine on see: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mingit muud neist 
suuremat käsku ei ole." 
Markuse 12:28-31 
 
Teiseks kuulame, mida Issand meile räägib. Kirjutame üles ja jagame teineteist 
julgustades. Jeesusel on vägevad plaanid meiega, kui me endiselt Temaga 
paadis oleme!  
Olge väga õnnistatud sellel ilusal ja soojal suvel! 
 
Rõõmsalt ja tänulikult, 
Veikko  
 

https://surveer.com/s/VT2CTLXR
http://www.laikre.ee/

