
11.detsember k. 18.00
Fusion noortekoori kontsert

fusion@nbk.ee

17.detsember k. 12.00
Nõmmelille osaduspäev

nommelill@nbk.ee

17.detsember k. 18.00
Laste jõulupidu

lastetoo@nbk.ee

18.detsember k. 18.00
Tervikliku Tervenemise Teenistus

tervenemine.ee ; info@tervenemine.ee

24.detsember k. 16.00
Jõulujumalateenistus

27.detsember k. 6.30
Isade ja Poegade osadus (IPO) - Meeste Hommikuga koos

janis.pugri@mail.ee

NBK sünnipäevalapsed detsembris🎉
01.12 Ardo Richter (1999) 16.12 Veera Togi (1934)

01.12 Kenneth Kadastik (1993) 16.12 Venno Loosaar (1968)

02.12 Vello Kalvik (1951) 17.12 Johanna Pappe (1993)

08.12 Ene Sirkas (1943) 18.12 Helis Iida (1968)

09.12 Marju Jõgis (1964) 20.12 Aime Kebbinau (1937) 85*

11.12 Tiiu-Mare Jõgis (1935) 25.12 Maarja Pihlamäe (1988)

12.12 Helle-Maris Laanet (1999) 26.12 Helle Veersalu (1948)

13.12 Vaiki Tuul (1937) 85* 28.12 Sten Teras (2002) 20*

13.12 Nete Tutsu (1983) 30.12 Jette-Mari Anni (1997) 25*

ÕNNITLEME JA SOOVIME JUMALA PARIMAT IGASSE JÄRGNEVASSE PÄEVA!

Palveteemad
NBK:
✓ Püha Vaimu väes ja juhtimises teenimine
✓ Uue noortejuhi esiletulemine, uue lastetööjuhi sisseelamine
✓ Iga koguduseliikme jätkuv täitumine Püha Vaimuga, usujulgus, Jeesuse kesksus kõiges
✓ 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 - Maily Artjušin, lastetoo@nbk.ee Auväärsete osadus - Ene Sirkas, nommelill@nbk.ee
Noortetöö - Marius Kuller, marius.kuller@nbk.ee Naiste palveosadus - Margret Nikker, Kairi Palmik
Piiblikool - Kaur Paldre, kaur.paldre@nbk.ee Meeste palveosadus - Veikko Võsu, Vaido Palmik
Alfa kursus - Anu Koppa, alfa@nbk.ee Hingehoid - Mari Vahermägi, hingehoid@nbk.ee
TTT - Vaido Palmik, info@tervenemine.ee Tervenduskoda - Kairi Palmik, tervenduskoda@nbk.ee

Fusion - Kadri-Kristel Saagim, fusion@nbk.ee Ülistus- ja palveteenistused - Külvi Maisov
Kodugrupid - Siret Sepper, Veikko Võsu Tervisesport - Marko Koppa, spordiklubi@nbk.ee

Täname südamest iga annetuse eest!
SEB EE431010052038325009, Swedbank  EE122200221025971197
Saaja: EEKBKL Nõmme Baptistikogudus
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Tervitus
Oleme mu abikaasa Railiga Nõmme koguduse värsked liikmed. Meie esimesel päeval
koguduses liikmetena, sai paar sõna räägitud ka Mariga, kellele Jumal andis
südamesse meie kohta kirjakoha igatsusest. Sel hetkel sain aru, et igatsus on just see,
mis mind väga kaua on saatnud - igatsus saada ristitud, saada oma kogudus, aina
rohkem ja rohkem olla Jumalale lähemal. Tooksin oma rännaku kohta mõned mulle
väga tähtsad pidepunktid, mis on mind saatnud ja suunanud:
Pereraadio – ~20 aastat tagasi olid teatud keerulised olukorrad meie elus. Otsisin
lahendust ja „sattudes“ Pereraadio lainepikkusele hakkas pihta minu kool, mille
väärtus on ka täna vägagi toimiv. Raadiost sain teada kuidas palvetada, mis on
prioriteedid ja mis kõige tähtsam, oli see, et alati, kui olin sõlmes mingi küsimusega,
siis raadio lahti tehes, tuli alati sealt mingi hetk just täpselt see vastus, mida olin
otsinud. Kõige selle teekonna juures tekkis ka aina suurem igatsus enama järgi.
Meie koguduse Jumalateenistused läbi ekraani – kui sõber Veikko alustas pastori
ametit, oli suur huvi teada, kuidas Veikkol seal kõik õnnestub ja hakkasin jälgima. See
kõik, mis ma nägin ja kogesin meeldis mulle väga ja minust sai iganädalane teenistuste
vaataja. Igal esmaspäeval oli juba põnevus sees, et saaks juba autos rahulikult eelmise
päeva teenistust kuulama hakata. Seoses minu tööga telekomis, sain ükshetk anda
väikese panuse ka TTT korraldusele ja nii lisandus veel üks võimalus läbi ekraani meie
koguduse tegemiste jälgimiseks. Jah, juba siis tundsin, et olen justkui meie koguduse
liige. Elasin kaasa ja inimeste nimed olid juba enam-vähem selged. Ma ei saa
mainimata jätta, et just läbi TTT vaatamise toimus minu kõige võimsam kohtumine
Elava Jumalaga. Kõige selle ajal, mil ma jälgisin toimuvat läbi ekraani, oli alati minus
väga suur igatsus saada sellest ka kohapeal osa, kuid teekonnal selleni, oli alati
mitteobjektiivseid takistusi. Läbi ekraani edastataval on üli suur tähtsus Jumalas
kasvamisel.
Ristimine – Ma teadsin, et olen päästetud, kuid tundsin, et üks pusletükk on puudu ja
see on ristimine. Raili oli ristitud ja eks kodus oli meil mõnelgi korral sellest juttu, kuid
tegudeni ei jõudnud. Nüüd selle aasta mai lõpus Veikko sünnipäeval sai seda teemat
puudutatud ja novembri alguses saime Veikko soovitusel Railiga koos ristitud. Raili
puhul oli tegu kinnitusristimisega.
Jõulud – me tuleme Railiga mõlemad mittekristlikest perekondadest, kuid jõulud on
alati ka pimedal veneajal olnud traditsiooniks. Paraku pole me jõudnud ühelgi aastal
jõulude ajal kirikusse, kuigi see igatsus on Raili ja minu südames olnud väga kaua
aega. Nüüd koguduse liikmetena ilmselgelt paigutame kirikusse tulemise plaanidesse
ja nii saab jälle üks ootus ja igatsus täide viidud.
Kokkuvõttena tunneme südames, et see teekond on olnud läbi igatsuse üks suur
õnnistus, mis meid on viinud aina lähemale Jumala tundmisele. Ärge loobuge kunagi
oma igatsusest, vaid leidke võimalused selle täide viimiseks!

Olge väga õnnistatud ja hoitud!
Raili ja Taavi Kotk

KUUKAVA detsember 2022

Jumalateenistused Sõna Ülistus

P 4.12 k. 11.00
Uue lepingu laud

 Veikko Võsu
 Juhatab Siret Sepper

Ülistus
Aaron ja Maarja

Usin

P 11.12 k.11.00
Juhatab Kaur Paldre

Ülistus
Hans-Kristen & Pille

Sapas

P 18.12 k. 11.00 Madis Pikat
Juhatab Marius

Kuller

Ülistus
Ardo Richter

L 24.12 k. 16.00
Jõuluteenistus

Veikko Võsu
Juhatab Vaido Palmik

Ülistus
Laikrete perebänd

P 25.12 k.11.00
Koguduse
jõulupidu

Ülekannet ei toimu
Ülistus

Maarja Pihlamäe

Üritused

MEESTELE: TEISIPÄEVITI – Meeste Hommik algusega kell 6:30

AUVÄÄRSETELE: KOLMAPÄEVITI – algusega kell 11:00

NOORTELE FUSION KOOR: KOLMAPÄEVITI - algusega kell 18.00

NAISTELE: NELJAPÄEVITI – Naiste hommik algusega kell 7:00

NOORTELE: LAUPÄEVITI - Noorteõhtud kell 18.00

LASTELE: PÜHAPÄEVITI - Pühapäevakool kell 11.00


