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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)

Tarvitsemme edelleen tukeanne
Suomeen asettumisemme on vielä alkuvaiheissa. Arki on lasten
koulujen myötä alkamassa. Mari aloittaa työt sosiaalityöntekijänä
syyskuussa. Daniel jatkaa kotimaanjakson lähettinä. Daniel on
kaikilla vierailulla ja me muut tilanteen mukaan. Pyydämme, että
jatkatte vielä tukeanne työllemme. Meistä on ollut ja on edelleen
kuluja lähetykselle, joten tarvitsemme edelleen tukeanne.

Kuva 30.6. HAT-Koben seurakunnasta lähtöjuhlistamme.

Olemme olleet reilun kuukauden Suomessa. Japanissa viimeiset
viikot olivat kiireisiä, mutta ehdimme nauttia ystävien
tapaamisista, baseball-pelistä, hyvästä ruoasta, huvipuistosta,
juoksulenkeistä tutuilla kaduilla jne. Jätimme hyvästejä ihmisiin
ja paikkoihin. Kesäkuun viimeisenä sunnuntaina oli viimeinen
jumalanpalvelus ja lähtöjuhlamme HAT-Koben seurakunnassa.
Paikalla oli kymmeniä ihmisiä seurakunnasta, lasten koulusta,
seurakunnan piireistä. Iloitsimme jokaisesta! Yksi parhaista
lähtölahjoista oli ruokapiirissä käyneen naisen kiitos siitä, että
olemme yhdistäneet hänet jälleen Jumalan kanssa ja että hän
haluaisi vielä joskus kasteen. Jumala on tehnyt työtään niiden
ihmisten sydämissä, joille olemme piireissä ja
jumalanpalveluksissa saaneet kertoa Jeesuksesta. Rukoilemme,
että nämä ihmiset jatkavat elämäänsä seurakunnan yhteydessä.
     Kesän ajan HAT-Koben seurakunnassa käy eri työntekijöitä
pitämässä jumalanpalveluksen ja käytännön vastuuta kantaa
evankelista Kitasako. Syyskuun alussa Jukka ja Helena
Kallioinen aloittavat työt ja lokakuun lopussa Asta Vuorinen.
Näin työ HAT-Kobessa jatkuu. Muistattehan HAT-Koben
seurakuntaa edelleen rukouksissa.

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



Nummelan perheen uutiskirje, nro 80

SYKSYN 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 syksylle sovittuja vierailuja. Se
kuka/ketkä kaikki perheestämme
ovat läsnä jollakin vierailulla on
vielä auki, mutta lähtökohtaisesti
ainakin Daniel osallistuu kaikille
vierailuille.
 
- 26.8. Lähettikahvit Ryttylässä
- 28.-29.8. Turku-aktio
- 11.-12.9. Pori-Teljän srk
- 15.9. Salon srk
- 29.9. Virtain srk
- 8.10. Tikkurilan srk
- 13.10. Tapiolan srk
- 27.10. Helsingin KL
- 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
- 6.1.2020 Rekolan srk
- 19.1.2020 Janakkalan srk

Kallioisten ja Astan lisäksi työtä Japanissa jatkavat Lauri ja Asako
Palmu Nishinomiyan seurakunnassa. Muistetaan lähettejä
Japanissa. Suomessa lähetyskurssilla on kaksi perhettä
valmistautumassa Japaniin lähtöön. Iloitsemme siitä, että on uusia
lähtijöitä ja työ Japanissa saa jatkua. 
     Suomeen tultuamme olimme heti mukana Kansanlähetyspäivillä.
Oli ilo tavata monia teistä ystävistä. Kesään on mahtunut kodin
laittoa, terveystarkastuksia ja muutama vierailu. Nuorten Kesässä
pidimme kanavan Japanin lähetyksestä, ja oli ilo huomata, miten
kiinnostuneita nuoret olivat lähetyksestä. Salon seurakunnassa
tapasimme monia uskollisia lähettäjiä. Lähettipäivillä tapasimme
pitkästä aikaa monia lähettikollegoja, joiden kanssa on
mielenkiintoista ja rohkaisevaa jakaa kokemuksia.
     Kirjamme ”Kun Jumala kutsuu” on saanut hyvän vastaanoton.
Myymme sitä vierailuillamme ja se on ostettavissa myös Uudelta
Tieltä. Kirjan kautta pääsee tutustumaan lähetystyön arkeen ja
monenlaisiin keskeisiin kysymyksiin lähetyksestä.

JAPANIN LÄHETTINNE Mari, Daniel, Emma, Aada ja Onni

Palmut saattamassa meitä lentokentällä 2.7.2019. Iloitsemme siitä, että
olemme saaneet pitää heitä työtovereina jo kymmenen vuoden ajan.
Rukoilemme heidän työlleen ja elämälleen Japanissa runsasta
siunausta ja johdatusta.

Ensimmäinen työtehtävä koitti jo heti Suomeen palattuamme kun
osallistuimme Kansanlähetyspäiville – tai kuten Aada kutsuu
"lähetyspäiville". Aada pääsi innokkaana mukaan esiintymään.

Ensimmäinen seurakuntavierailumme kohdistui Saloon. Oli hienoa
tavata monia jo tutuiksi tulleita lähettäjiä. Tilaisuus oli mielestämme
onnistunut ja koimme hyvää yhteyttä. Rukoilemme seurakunnan
lähetystoimintaan lisää nuorempaa väkeä.
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