SÜNNIPÄEVAD
19. märts Heili Meibaum
26. märts Jüri-Valdur Kibuspuu

KONTAKT

7. aprill Aili Liik

Tallinna Allika Baptistikogudus

19. aprill Imre Valtna

Koskla 18, Tallinn 10615

21. aprill Marge Kibuspuu
21. aprill Mait Meibaum

PASTOR

29. aprill Heli Tamm

Kaarel Väljamäe, kaarel.valjamae@gmail.com,
53033431
JUHATUSE ESIMEES
Anti Tammo, anti@tammer.ee, 5113357

ALLIKA
BAPTISTIKOGUDUS
märts-aprill 2022

JUHATUSE ASEESIMEHED
EESTPALVE TEEMAD

Triin Kasemaa, triinkasemaa@gmail.com,

• Piibligrupid (Tiiu)

5106150

• Allika üldkogu ja juhatuse valimine

Lauri Pihlak, lauri.pihlak@gmail.com

• Palvepartner 2022 - Võru Baptisti Kogudus
• Kristiine kogukond ja linnaosa juhid
• Lootuse Küla, keda igakuiselt toetame.
www.lootusekula.ee (Kadi)
• Ukraina

JUHATUSE LIIKMED
Taavo Lige, taavo@ekklesia.ee
Kaarel Vahermägi,
kaarel.vahermagi@gmail.com
Tiiu Väinsaar, ravimtaimed@gmail.com
TÖÖHARUD
Sotsiaaltöö

Koguneme
igal pühapäeval
kell 11.00
Palve enne
jumalateenistust
kell 10.30

Jüri-Valdur Kibuspuu, 56600044
Raamatukogu
Katrin Tammo

INFO
Jutlused järelkuulamiseks leiad siit
https://www.allika.ee/jutlused/
Koguduse fb https://www.facebook.com/
allikakogudus

ANNETUSED
EEKBL Tallinna Allika Baptistikogudus
EE282200221007109550

allika.ee
Allika Kogudus

Allika kogudus ja sõbrad!
OLULISI KUUPÄEVI

Jumal on meiega! Sel ajal, kui paljude pilgud

Kevadel on kogudusel ees üldkogu

on naelutatud uudistekanalitesse, tundub

ning otsused ka uue juhatuse osas, kes

eriti oluline alustada nimelt selle julgustava

teenimistööle asub. Palume selles Jumala

teadmisega: Jumal on meiega! Ka kui ma

tarkust ja armu. Otsuste ja eluvalikutega

kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja,

seonduvalt on märtsikuus kavas keskenduda

sest sina oled minuga. (Ps 23) See on Jumala

teemale “Sinu koht, meie kohustus”.

rahva veendumus ja tunnistus läbi aegade.
Nii ka täna!

Infolehest leiad ka mitmete teiste

Allika koguduse üldkoosolek
13. märtsil peale jumalateenistust

Ülistus- ja palveõhtu “Jõuallikas”
17. märtsil ja 21. aprillil

sündmuste kuupäevad. Eraldi toon esile
Olgu maailma sündmused kui tahes rahutud,

ülistus- ja palveõhtud “Jõuallikas”, kus

meie ülesanne on olla ustavad sellele, mis on

tahame kiita koos Jumalat, palvetada

kogudusi hoidnud läbi aastasadade. Teenida

teineteise eest ning teha eestpalveid, et

üheskoos Jumalat, pühenduda palvele

Jumala riigi töö võiks meie linnas jõudsalt

ja kuulutusel, elada oma igapäevast elu

edasi liikuda. See võiks olla üks õhtu, kus

jumalakartuses ja ligimesi armastades. Meie

kogeme uut ja üleloomulikku jõudu. Me

julgus on ülestõusnud Issandas! Kui Jumal

vajame seda väga.

Meeste osadus “Põhimehed”
3. märtsil ja 7. aprillil

Pidusöök Kristiine eakatega
14. aprillil

lubab, siis saame seda peagi saabuval kevadel
tähistada.

Hoia, Jumal, Eestit, meie kodumaad.
Suur Reede palvus

Talvekuud veetsime Ilmutuse raamatuga

15. aprillil

ning kuuldavasti on see olnud õnnistuseks
nii Allika rahvale kui mitmetele teistele,
olgu külalistele või kuulajatele raadioeetri
kaudu. Oleme tänulikud nende võimaluste
eest! Usinalt on koos käimas Tiiu piibligrupp.
Laste- ja noortetöö jätkub, kuigi olud ja
võimalused pole alati tegijate poolt. Jumal
õnnistab igaühe panust.

Noorteõhtud
koos TAKO ja MOKO noortega
4. märts, 25. märts, 8. aprill, 22. aprill

