
25.-28.august
Koguduse suvelaager Nuutsakul

Registreerimine koguduse meililistis

22.september 18.30
Alfa kursuse uue hooaja algus

Oleme jätkamas koguduse remonditöödega ja palume Jumalalt varustamist.
Hetkel on sisetööde ja alumise keldri noorte ruumideks ehitamiseks puudu

ligikaudu 20 000 eurot. Lisaks tunneme praegustel aegadel vajadust arendada
videoülekandeid, mille lisaväljaminek jääb suurusjärku 10 000 eurot. Usume,
et kõikvõimas Jumal on meid varustamas! Olgem kõik valmis ka ise külvama.

NBK sünnipäevalapsed augustis🎉
07.08 Lemme Rajasalu-Pent (1971)
07.08 Regina Aibast (1996)
07.08 Katrin Kaur (1978)
07.08 Timon Tuul (2005)
09.08 Erki Tamm (1968)
14.08 Aili Raag (1939)
16.08 Ülle Kalvik (1951)
18.08 Marko Koppa (1975)
21.08 Voldemar Maisov (1973)
23.08 Signe Helemaa (1994)
29.08 Grete Veedla (1972) 50*

ÕNNITLEME JA SOOVIME JUMALA PARIMAT IGASSE JÄRGNEVASSE PÄEVA!

Palveteemad
NBK:
✓ Laste- ja noortelaagrid, NBK ehitustööd
✓ Iga koguduseliikme jätkuv täitumine Püha Vaimuga, usujulgus
✓ Jeesuse kesksus kõiges - kodus, koguduses, ühiskonnas
✓ Sugulaste ja sõprade eest, kes veel ei tunne Jumalat
✓ Olemasolevad kaasateenijad ning uute töötegijate esiletõusmine; tööharud
✓ Evangeeliumi kuulutamine ja jüngerlus
✓ Tänu remonditööde eest; palve, et Jumal jätkuvalt varustaks kõige vajaminevaga
✓ Tänu Jumala töö eest koguduses

Eestimaa:
✓ Olukorrad riigis, julgeoleku küsimused ja rahu
✓ Kristlaste ühtsustunne ja vennaarmastus, pimeduse keskel esile tõusmine
✓ Rahva ärkamine, Püha Vaimu väljavalamine, juhid, perekondlikud- ja abielusuhted, tervenemised ja

vabanemised, raskustes olevad inimesed
✓ Kõik sõprus- ja vennastekogudused
✓ Iisrael: Rahu ja õnnistust Jeruusalemmale, Iisraelile
✓ Ukraina: Rahu ja ärkamist
✓ Tänu: Kiitus Jumalale kõigi palvevastuste eest

Kontaktid
Koguduse kodulehekülg: www.nbk.ee ; nbk@nbk.ee
Projektijuht/juhi abi: Siret Sepper 5647 8293, siret.sepper@nbk.ee (T-P)
Koguduse ruumide broneerimine: Maarja Pihlamäe 5346 2970, maarja.pihlamae@nbk.ee

Pastorid:
Pastor: Veikko Võsu 5650 5070, veikko.vosu@nbk.ee (T-P) Kohtumine pastori ja/või
Abipastor: Marius Kuller 510 2403, marius.kuller@nbk.ee abipastoriga kokkuleppel,
Abipastor: Kaur Paldre 5569 2468, kaur.paldre@nbk.ee e-maili või telefoni teel.
Abipastor: Mari Vahermägi 5645 6142, mari.vahermagi@nbk.ee

Koguduse juhatus: juhatus@nbk.ee
Marius Kuller 510 2403, marius.kuller@nbk.ee Kaur Paldre 5569 2468, kaur.paldre@nbk.ee
Vaido Palmik 504 6777, vaido.palmik@nbk.ee Mari Vahermägi 5645 6142, mari.vahermagi@nbk.ee
Ene Sirkas 5551 7805, ene.sirkas@nbk.ee Maarja Pihlamäe 5346 2970, maarja.pihlamae@nbk.ee
Veikko Võsu 5670 7014, veikko.vosu@nbk.ee

Tööharud:
Lastetöö - Sung Kyung Kim, lastetoo@nbk.ee Auväärsete osadus - Ene Sirkas, nommelill@nbk.ee
Noortetöö - Kadri-Kristel Saagim, noortetoo@nbk.ee Naiste palveosadus - Margret Nikker, Kairi Palmik
NBK koolitused - Kaur Paldre, koolitused@nbk.ee Meeste palveosadus - Veikko Võsu, Vaido Palmik
Alfa kursus - Marius Kuller, Anu Koppa, alfa@nbk.ee Hingehoid - Mari Vahermägi, hingehoid@nbk.ee
TTT - Vaido Palmik, ttt@nbk.ee Tervenduskoda - Kairi Palmik, tervenduskoda@nbk.ee

Jüngrite kool - Siret Sepper, Grete Veedla Ülistus- ja palveteenistused - Külvi Maisov
jungritekool@nbk.ee Kodugrupid - Siret Sepper, Veikko Võsu

Täname südamest iga annetuse eest!
SEB EE431010052038325009, Swedbank  EE122200221025971197
Saaja: EEKBKL Nõmme Baptistikogudus
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Tervitus
Armas Nõmme kogudus või sõber! Loodan, et oled jõudnud puhata, taastada jõuvarusid ja
võinud tunda rõõmu kõigest sellest, mida Eestimaa suvel pakkuda on. Suvi on jõudnud juba
oma teise poolde. Kui oled eelnevalt midagi külvanud või istutanud, siis nüüd ootad Sa
kannatlikult ja huviga saagi valmimist. See on põnev, ma tean!
Olude sunnil ei olnud minul, sellel aastal midagi külvatud aga meie suvekodus kasvavad
piparmündid, mille teed meie lapsed väga armastavad. Olen igal aastal neid korjanud ja
kuivatanud. See nädalavahetus kui olime maal ning ma panin tähele, et just nüüd oleks õige
aeg piparmünte korjata, oli vihmane ja see tegi kurvaks, kuna teadsin, et järgmised paar
nädalat mul maale tulla ei õnnestu. Kartsin, et suur osa saagist võib minna hukka. Otsustasin
siiski, et püüan teha nädala sees ühe sõidu maale ja piparmündid ära lõigata. Palusin Taevaisa,
et ta annaks mõne rahulikuma tööpäeva ja kingiks ka kuiva ilma. Tol hommikul kui maale
sõitsin, oli väga sombune ja teel olles sain ka vihma aga kui kohale jõudsin, siis aiamaa oli kuiv
ja minu suureks rõõmuks, ei olnud seal kandis veel sadanud. Lisaks puhus päris tugev tuul ja
taimed olid kõik kuivad. Olin rõõmus ja asusin neid lõikama. Vahepeal kogunesid rasked
vihmapilved ja eemal müristas, kuid sadu läks kord ühelt, kord teiselt poolt mööda ja meil
vihma ei tulnud. Palvetasin ka oma südames - Jumal ma nii tahan lastele piparmünte korjata,
neile meeldib see tee ja mina armastan neid nii väga... palun luba see töö korda minna!
Korraga tundsin Püha Vaimu häält, mis ütles - nii nagu sina armastad oma lapsi ja tahad neile
head, nii armastan Mina teid ja tahan teile head! Ma sain oma piparmündid lõigatud ja
kuivama pandud ning kui kõik töö oli lõpetatud, siis hakkas sadama. Läksin tuppa, panin
põlved maha ning tänasin Jumalat. Kui Jumal nii väikestes asjades näitab oma soosingut, siis
kuidas  võiks Ta mitte kuulda palveid kui on tõeliselt keerulised olukorrad?
Olen kuulnud öeldavat, et Jumal on aednik ja nii, see ilmselt ongi. Ta rajas ju Eedeni aia ning
kannab praegugi kogu loodu eest hoolt. Kuid Jumal harib ka meie südame põllumaad, mille
pinnas on tihti kivine, kõva, vähe viljaks või kasvatab umbrohtu. Ennem, kui Jumal sinna
midagi külvama või istutama hakkab, kulub Tal tihti
palju hoolt ja aega pinnase ettevalmistamiseks. Iga
aednik teab ka, et peale istutamist vajavad taimed
jätkuvalt hoolt. Neid tuleb kasta ja väetada aga ka
kitkuda või kärpida. Just need viimased toimingud,
mida Jumal teeb, ei pruugi meile alati meeldida,
kuid Ta teeb seda eesmärgiga, et me kannaksime
head vilja,  sellist vilja, mis jääb. Joh 15:16.
Ma soovin meile kõigile, et Vaimu viljad, mis on
kirjas Galaatia 5-22, tuleksid ikka enam ja enam
esile ning, et Jeesuse nimi saaks selle läbi austatud!
Augusti lõpus on toimumas koguduse suvelaager
Nuutsakul. See on võimalus puhata, olla osaduses,
teenida kaasa ning saada selle läbi ka ise kosutust.
Tule, nagu janune kaevule, et ammutada värsket-,
kosutavat-, Elavat Vett!

Soovin Sulle ilusat suve jätku!
Hille

KUUKAVA august 2022

Jumalateenistused Sõna Muusika

P 7.08 k.11:00
Armulaud

 Aldo & Anneli Vinkel Ülistus
Aldo & Anneli Vinkel

P 14.08 k.11:00  Külvi Maisov
Juhatab Hanna Hark

 

Ülistus

P 21.08 k.11:00 Taavet Taimla
Juhatab Imre Vijard

Ülistus
KA3 (NBK

noortebänd)

P 28.08
Teenistust ei toimu

Koguduse suvelaager

Üritused

MEESTELE: TEISIPÄEVITI – Meeste Hommik algusega kell 6:30

AUVÄÄRSETELE: KOLMAPÄEVITI – algusega kell 11:00

NAISTELE: NELJAPÄEVITI – Naiste hommik algusega kell 7:00


