Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea Kogudus, Toompea 3, Tallinn

TALV 2011/2012

Jumalateenistused pühapäeviti kell 10:00
Kurtide koguduse jumalateenistused kell 13:00
• Tõlge inglise keelde
• Parkimine tasuta
LASTETEENISTUS

Igal pühapäeval kell 10.00 ootame 3-6 a lapsi
0-korruse klassiruumi ja 7-12 a lapsi suurde saali
ülistusest osa võtma (sellele järgnevalt liigutakse samuti 0-korrusele).
0-2 aastaste lastega saab jumalateenistust kuulata-vaadata II korruse lastetoas;
3-6 aastastele lastele teenistus 0-korruse klassiruumis;
7-12 aastastele lastele teenistus 0-korruse saalis.
NB! Laste JÕULUPIDU 18.12
(jumalateenistuse ajal 0-korruse saalis)
Kallid vanemad, võite oma 3-12 aastased lapsed
juba enne teenistuse algust 0-korrusele mängima tuua. Kuni 15 min peale teenistuse lõppu
palume teil lastele järele tulla.

OSADUSGRUPID

HELI JA VALGUSE TEENISTUS

Sul on võimalus liituda heli- ja valguseteenistusega. Võta ühendust Indrek Lillemäega
tel 660 6973.

TÕLKETEENISTUS

Kui oskad hästi inglise keelt, siis ootame sind
tõlketeenistusse. Tõlge on eesti keelest inglise
keelde kõrvaklappide vahendusel. Rohkem infot
küsi Janelt tel. 59048945.

PALVE

Palvekoosolekud detsembrikuus teisipäeviti
kell 18.00. Alliansspalvenädala jumalateenistus - pühapäeval 8. jaanuaril kell 18.30

ÜLISTUS-JA PALVEPIDU
pühapäeval 5.veebr kell 18.30

TEMAS on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse
koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii
nagu on iga üksikliikme ülesanne. Ef.4:16
Toetame üksteist! Ära jää üksi!!! Koduosadusgrupid käivad koos 1x nädalas erinevatel nädalapäevadel. Grupijuhid, abilised ja asjast huvitatud saavad kokku üks kord kuus:
K 7.dets; K 11.jaan; K 1.veebr. kell 18.00 Toompea 3
Kontaktisik: Maire Üprus tel. 56633240

ABILISTETEENISTUS

Kui soovid jagada lahkust ja sõbralikkust ja
seeläbi aidata kirikukülalistel ennast meie teenistustel hästi tunda, võta ühendust Karin Hänilasega: tel 5565 2830
Abiliste koosolek iga kuu teisel pühapäeval pärast jumalateenistust!

Naiste Kohv

EKNK Toompea keskuse lastetoas kell 11.00.
3. dets, 7. jaan, 4. veebr

Pensioniealiste osadus

Iga kuu 2. ja 4. neljapäeval kell 12,
Toompea 3. Tere tulemast!

Lootus Jumalas
Aasta kõige pimedamal ajal, kui tähistame
jõule, süütame küünlad ja tuled enda ümber.
Meie kõigi sees on igatsus, et pimedus ja
lootusetus ei võtaks võimust, vaid, et armastus, tõde ja lootus säraks meis ja meie ümber. Just seda Jumal pakubki igale inimesele. Andes oma lootusetuse Jumalale võime
kogeda, et tema saab pöörata uue lehekülje
meie elus.
Jah, kui peaksime arvestama ainult oma
jõuvarude ja võimetega, siis varem või hiljem jõuame kõik pankrotti. Kuid jõulud väljendavad, et ei ole lootusetut olukorda ega
lootusetut inimest. Jumal sai inimeseks, ja
näitas oma osavõtlikkust meie ja meie patu
ning probleemide suhtes. Avades ennast talle võime kogeda, et tema teeb meid puhtaks
kõigest, mis takistab meil elamast vabade ja
rõõmsatena. Isegi meie potentsiaal saab te-

Alliansspalvenädal
8-15. jaanuarini 2012
Alliansspalvekoosolek
Toompea koguduses
pühapäeval, 8. jaanuaril kell 18.30

maga ühenduses täiesti uued mõõtmed.
Ära jää ilma Jumala parimast! Jumal ei ole
määranud sinu saatust, et elad murtuna, segaduses ja lootusetuses.
Ükskõik, kes sa oled, Jumal saab anda sulle
tulevikku ja lootust. Alati on võimalus tõusta
püsti ja liikuda edasi. Tule ja saa osa sellest,
mida Jumal teeb!
Oled oodatud meie koguduse jumalateenistustele ja ettevõtmistele nii jõuluajal kui ka
uuel, 2012. aastal!
Rahutervitusega
piiskop Ago Lilleorg

Toompea kogudus koostöös Tallinna
Kesklinna Sotsiaalhooldekande
osakonnaga aitab
TOIDUPAKIGA
kesklinna lastega peresid!
AITÄH, ET MÄRKAD ja AITAD!
Pakkide vastuvõtt:
Toompea 3, E-R kl.10– 16.
Võimalus on ka teha vabatahtlik annetus
märgusõnaga “ MÄRKA INIMEST”.
SEB a/a		
102 201 220 440 15
Swedbank a/a
22 100 113 8475
Sampo Pank a/a
332 707 290 001
Nordea a/a		
170 029 124 64

JÕULUD MEIE
KOGUDUSES
JÕULUPIDU
17. detsembril kell 16
Jõululaupäeva
jumalateenistus
24. detsembril kell 16
Jõulu I püha
jumalateenistus
25. detsembril kell 11
Uue aasta jumalateenistus
1. jaanuaril kell 11

Oleme loodud igatsusega
avastada uusi asju.
on just Sinule, kes sa
soovid avastada Jumalat
ja tema plaani oma elu
jaoks!

Igal esmaspäeval kell 18.30
EKNK Toompea keskuses.
Tule ise ja võta ka sõber kaasa!
Täpsem info: Janus Reest
te: 56246836

KONTAKT:

EKNK Toompea kogudus. Toompea 3, 10130 Tallinn
Kantselei avatud E-N 10-16. Tel 6606973
e-post: info@toompeakogudus.ee
Koguduse pastorid: Ago Lilleorg, Hermas Lilleorg, Kristjan Kalamägi, Tiiu Andreas, Mihkel Madalvee, Riho Kurg.
EKNK Toompea koguduse pastorid viivad läbi kiriklikke talitusi,
kaasaarvatud laulatus, matus. Riiklikku abielu registreerimise
õigust omavad vanempastor Ago Lilleorg ja pastor Hermas Lilleorg.
EKNK Toompea koguduse juhatus: Ago Lilleorg, Marek Maasik,
Taavi Lind.

Info kodulehel www.loovimpulss.ee või
tel. 59048945 Jane Raidma
Tunneme
üksteisest laulude
ja Loojasaatmine
loomingust!
MUUSIKArõõmu
(kitarr, noodi›petus,
klaveri)
KUJUTAV KUNST (maalimine)
TANTS (moderntants, ballett, laste tantsuring)
KEELED (itaalia keel, kaasaja heebrea keel)

TERMINAL

Terminali Jõulupidu
16. detsembril.
23.ja 30.detsembril –
jõulupuhkus.
Terminal jätkub 6. jaanuaril.
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www.raadio7.ee

Pastorite kõnetunnid: Registreerimisega administraatori kaudu
tel 6606973
Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea Kogudus
Swedbank
221001138475
SEB
10 220 122 044 015
Nordea Bank
17 002 912 464
Sampo Pank
33 270 729 00 01
Eesti Kristlik Nelipühi Kirik on Eesti Kirikute Nõukogu ja Eesti
Evangeelse Alliansi liige. EKNK kuulub Euroopa Nelipühi osadusse (PEF). EKNK on Euroopa Nelipühi Osaduse (Pesntecostal European Fellowship) ja Maailma Nelipühi Liidu (World Assemblies
of God) täisliige.

