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Toivottavasti kesäsi ja alkusyksy on saanut olla 
siunattua aikaa! Tämä on ensimmäinen kirjeeni 
liittyen Credon kuulumisiin. Olen Maikki Ochieng 
ja olen saanut olla Keniassa lähetystyössä 
vuodesta 2007 lähtien. Olen toiminut 
orpolapsityön yhdyshenkilönä nämä vuodet. 
Satu Arkkila perehdytti minua Credon asioihin 
ennen Suomeen paluutaan ja sain myös tavata 
työmuodon diakonissan, Susanin. Satu palveli 
Credossa usean vuoden ajan, kiitos hänelle 
kaikesta tehdystä työstä! Keskustelin 
toukokuussa alueen piispan, Kispanin kanssa 
myös Credosta. Viereisessä kuvassa piispa 
Kispan on vierailulla eräässä kodissa Samburu 
alueella. Pikkuhiljaa olen siis saanut oppia uusia 

asioita liittyen Credoon. Valitettavasti en ole vielä päässyt tapaamaan Credon tyttöjä. 
Toiveenani on, että ennen joulua saamme järjestettyä perinteisen raamattuleirin ja silloin sitten 
pääsen tutustumaan hankkeen nuoriin.  

Diakonissa Susan lähettää kaikille työn tukijoille terveisensä ja 
kiitoksensa kaikesta tuesta työlle. Hän kiittää rukouksista, jotka 
ovat jatkuneet työn puolesta vuosien ajan. Keniassa järjestettiin 
elokuun alkupuolella vaalit. Vaaleissa jokainen äänestäjä sai 
kuusi vaalilipuketta, sillä samalla kertaa valittiin presidentin 
lisäksi mm. kansanedustajat, senaattorit ja 
aluekansanedustajat. Tuloksien julkaisemista saatiin odotella 
kuuden päivän ajan. Koulut toimivat vaalien äänestyspaikkoina 
ja tämän vuoksi lapsilla oli parin viikon verran lomaa koulusta. 
Vaalitulos julkaistiin ja tämän jälkeen toiset juhlivat ja toiset 
osoittivat mieltään. Rukoillaan, että rauha saa säilyä tässä 
kauniissa maassa. Vieressä olevassa kuvassa yksi Credon 
nuorista, Christine, on kotona lomallaan. Kuvassa Christinen 
takana on perheen tiskipöytä. Auringossa ulkona tiskit kuivuvat 
nopeasti. Kuva on diakonissa Susanilta hänen vieraillessaan 
Christinen kodissa loman aikana. Nyt nuoret ovat siis koulussa 
ja meneillään on vuoden viimeinen lukukausi. Tämä päättyy 
joulukuun lomaan ja tammikuussa alkaa sitten uusi lukuvuosi.  



Terveiset myös Credon johtokunnalta, joka 
kokoontui juuri käsittelemään tärkeitä Credon 
asioita. Muistetaan kaikkia johtokunnan jäseniä 
rukouksissamme ja kiitetään siitä, että he 
antavat aikaansa tälle tärkeälle työmuodolle. 
Kokouksessa käsiteltiin jo mm. ensi vuoden 
suunnitelmia ja valmisteltiin budjettiehdotusta. 
Credon toimisto on muuttanut Nairobista Narok 
nimiselle paikkakunnalle, mutta kokouksemme 
pidettiin Nairobissa. Ehkä seuraava kokous 
sitten pidetään Narokin toimistossa. 
Viereisessä kuvassa johtokunnan jäsenet 
yhdessä Susan diakonissan kanssa kokouksen 
jälkeen.  

Lämmin kiitos kaikesta tuesta Credolle. Hyvän Jumalan siunausta elämään! 

”Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen 

kauttaan Jumalaa, Isäämme” Kol 3:17 

Terveisin, 

Maikki Ochieng 

 

 

 

Rukous- ja kiitosaiheita: 

- Diakonissa Susanin työ 
- Credon johtokunta, hiippakunnan piispa Kispan 
- Credon kaikki lapset ja nuoret sekä heidän perheensä 
- Nuorten valmistautuminen peruskoulun ja lukion loppukokeisiin, kokeet tehdään marras-

joulukuussa 
- Kiitetään kaikista työn tukijoista 
- Pyydetään, että suunniteltu Raamattuleiri voisi toteutua loppuvuoden aikana 

 

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Credoa, voit laittaa haluamasi summan Sleyn lahjoitustilille  

IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH.  Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös  

kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Credo + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä kuukausilahjoittamisesta 

saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen  tai Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi, puh. 09 2513 9228 

 

Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi  

siunatkoon.   Keräyslupa RA/2021/1127 
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