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NUMMELA MARI JA DANIEL
sekä lapset Emma, Aada ja Onni

Olemme palanneet Suomeen
kotimaanjaksolle kesällä 2019.
Olemme nyt olleet lähetteinä
kymmenen vuotta ja on aika
hieman vetää henkeä ja katsoa
tulevia kuvioita rauhassa.
     Kuinka pysyvästi olemme
palanneet? Sen tietää lopulta
yksin Jumala, mutta lähivuosien
kuvioiden pitäisi selvitä hieman
paremmin syksyn aikana ja
infoamme siitä heti kun on
enemmän kerrottavaa.

Lähettisihteeri Laura Järvinen
(rouva.jarvinen@gmail.com)

Awajin seurakuntalaiset kiitosmatkalla Suomessa
Viime viikon ajan minulla oli ilo isännöidä kuutta ystävää Japanista.
He tulivat Awajin seurakunnasta kiittämään suomalaisia
seurakunnan saamasta tuesta. Vierailimme Ryttylässä
Kansanlähetyksen päämajassa sekä Porin Teljän ja Salon
seurakunnissa. Matka sisälsi lukuisia hyviä kohtaamisia ja paljon
syviä keskusteluita.

Lapset ensimmäisenä kouluaamuna.

Yhtenä sunnuntaina oikein havahduin kirkon penkissä istuessani
olevani Suomessa. Välillä sitä on vieläkin vaikea uskoa todeksi.
Olimme kymmenen vuotta poissa. Tänä aikana Mari ja tytöt
kävivät vain kahden kotimaanjaksomme aikana Suomessa. Moni
asia on kymmenen vuoden aikana muuttunut ja yhtä moni asia
tuntuu meiltä unohtuneen. Muutos Suomeen palatessa on ollut
suuri.
     Entiset arkirutiinit Japanissa ovat jääneet taakse ja jokainen
yritämme tavallamme sopeutua uusiin rutiineihin Suomessa.
Lapset ovat nyt ensimmäistä kertaa suomalaisessa koulussa.
Iloksemme kaikki ovat jo saaneet ystäviä. Mari aloitti kolmisen
viikkoa sitten uudet työt perhesosiaalityössä. Työ on sisältänyt
paljon uutta, mutta alku on kaikessa väsyttävyydessäänkin ollut
hyvä. Minä olen kiertänyt opettamassa Raamattua ja
tapaamassa lähettäjiä. Näissä merkeissä työni jatkuu ensi
vuoden alkuun saakka.
 
 
Elokuussa pidetyssä lähettien kokouksessa lähetit valitsivat
minut edustajakseen Kansanlähetyksen liittohallitukseen. Olen
iloinen tästä mahdollisuudesta tutustua hallintoomme aiempaa
 
 

Työkuulumisia
 

Raamattu rakkaaksi - evankeliumi kaikille
Kansanlähetys, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, puh. 019 77 920, kansanlähetys.fi, keräyslupa: sekl.fi/maksuinfo
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SOVITTUA OHJELMAA

TULE MUKAAN!
lahjoita viitteellä 22554 jollekin
seuraavista tileistä:

SEKL
FI14 5043 1920 0034 52
Helsingin Kansanlähetys
FI33 8000 1001 5582 47
Hämeen Kansanlähetys
FI71 5730 0820 0457 02
Kymenlaakson Kansanlähetys
FI59 5750 0140 1569 03
Varsinais-Suomen Kansanlähetys
FI39 4309 1520 0011 71

Lähettävät seurakunnat
Anjalankoski, Janakkala, Kotka-Kymi,
Kuusankoski, Rekola, Salo, Tapiola,
Tikkurila, Valkeala, Virrat

Alla sovittuja vierailuja. Se kuka/
ketkä kaikki perheestämme ovat
läsnä jollakin vierailulla on vielä
auki, mutta lähtökohtaisesti
ainakin Daniel osallistuu kaikille
vierailuille.
 
2019
- 29.9. Virtain srk
- 8.10. Tikkurilan srk
- 13.10. Tapiolan srk
- 27.10. Helsingin KL
- 29.10. Otaniemen lukio
- 3.11. Kuusankosken srk
- 3.11. Sanan ja sakramentin ilta
Kouvolassa, Kymenlaakson KL
- 14.11. Avoin raamattuilta
Tampereella, Hämeen KL
- 16.11. Raamattupäivä,
Hämeenlinnassa, Hämeen KL
- 26.11. Hämeenlinnan päiväpiiri,
Hämeen KL
 
2020
- 6.1. Rekolan srk
- 19.1. Janakkalan srk
- 20.1. Lähetysilta Lahti
- 21.-23.1. Anjalankosken ja
Valkealan seurakunnat

paremmin.
     Elokuun lopulla opetimme isäni Leifin kanssa kahtena päivänä
Turku-aktiossa. Iloitsin siitä, että saimme tällaisen tilaisuuden
opettaa yhdessä ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Myös
palaute oli iloksemme rohkaisevaa. Syyskuussa järjestettiin myös
Kansanlähetyksen Vastuunkantajaretriitti, johon sain osallistua
usean vuoden tauon jälkeen. Edellisen viikon kiersin sitten
japanilaisten vieraiden kanssa eripuolilla Etelä-suomea. Matkalla oli
heidän välittämänsä kiitoksen lisäksi myös selkeä tavoite vahvistaa
mukana olleen kolmen ei-kristityn hengellistä pohdintaa. Tästä
johtuen kävimmekin vieraiden kanssa lukemattomia pohdintoja,
joissa mietimme kristinuskon ydinasioita sekä suhdetta Japanin
uskontoihin.
     Ensi viikonloppuna vierailemme ensimmäistä kertaa siskoni
perheen luona Pietarsaaressa ja osallistumme heidän kolmannen
lapsensa kasteeseen. Sen jälkeen meidät voi tavata 29.9. Virroilla.
Tervetuloa rohkeasti moikkaamaan meitä! Tällä kertaa kirjurina
Daniel.

JAPANIN LÄHETTINNE Mari, Daniel, Emma, Aada ja Onni

Turussa opetimme isän kanssa vuorotellen uskosta; sen olemuksesta,
syntymisestä, kasvusta, koettelemuksista jne. Oli myös ilo tavata monia
tukijoitamme ja monia, jotka ovat nähneet minut viimeksi lapsena.

Kuvassa lähetystilaisuudessa Salossa Halikon seurakuntatalolla. Kaikki
vierailut, joita teimme japanilaisten kanssa, olivat onnistuneita. Vieraat
olivat suorastaan vaikuttuneita siitä lämmöstä, jolla ihmiset kohtasivat
heitä ja ottivat heidät vastaan.

Seurakuntien lisäksi vierailimme myös suomalaisessa luonnossa ja
kesämökillä, jossa vieraat olivat ihastuneita saunomisesta ja järvessä
uimisesta. Vieraat viettivät myös päivän Tampereella ja kaksi päivää
Helsingissä.
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