Uutiskirje 1 2018 maaliskuussa

Hyvät ystävät, sukulaiset ja lähetystyön ystävät,
Aika on rientänyt nopeasti ja oli jo aiheellista tarttua uutiskirjeen kirjoittamiseen. Sadeaika on nyt
täällä parhaimmillaan. Tuon muutaman sateettoman viikon jälkeen, olemme saaneet vastaanottaa
taivaalta kohtuullisessa määrin ruokaviljan kasvulle välttämätöntä, vettä. Näin paikallisten ihmisten
elintärkeä vilja saa jatkaa kasvuaan. Siitä saamme olla kiitollisia. Helmi- ja maaliskuu ovat usein ne
sateisimmat kuukaudet. Huhtikuun loppupuolella alkaa normaali kuivakausi jatkuen loka marraskuulle saakka. Viljan kylväminen suoritettaan perinteisesti sateiden alkaessa tai sen aikana.

Saimme osallistua Shangalalan kirkossa uusien valmistuneiden pappien vihkimistilaisuuteen
4.3.2018. Kirkko oli ääriään myöten täynnä seurakuntalaisia ja juhlavieraita. Vihittyjä uusia pappeja
kirkkomme sai yhteensä viisi. Tilaisuus oli paikallisen tavan mukaisesti juhlallinen.

Vastavihityt papit vaimoineen
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Viime vuoden puolella aloittamaamme saunarakennuksen remontointia jatkamme vielä tänäkin
vuonna. Rakennuksen ”vierastuvan” muutamme uudeksi asunnoksi laajentamalla ja vaihtamalla
joidenkin tilojen käyttötarkoitusta asumiseen soveltuvaksi. Rakennuksesta remontoidaan asunto
uudelle lähetillemme Teija Lievoselle. Normaalisti kyseisen suuruinen korjaus olisi valmis
nopeammassa aikataulussa. Tarkoituksenamme on kouluttaa käytännön kautta osaajia
yhteistyökirkkomme tarpeisiin. Luonnollisesti opetuksen kautta tapahtuva toteuttaminen lisää siihen
käytettyä työaikaa. Olen saanut vastaanottaa toteuttajilta aitoa innostusta oppimiseen. Remonttimme
on edennyt jo pintojen viimeistelyvaiheeseen.

muuraustyö käynnissä

Sementtiharkkojen valmistusta ja vesiputkilinjan kaivuutyö.
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Eeva-Liisa jatkaa…

Maritta Peltokangas jää eläkkeelle
Pitkäaikainen lähetystyöntekijä, Maritta Peltokangas, jää eläkkeelle tämän
vuoden puolella. Hän on jo palannut Suomeen käydäkseen
hyvästelemässä nimikkoseurakuntansa ja pitämässä kertyneet lomat
ennen eläkkeelle siirtymistä. Maritta oli lastemme ensimmäinen
opettaja Shangalalassa, jonne saavuimme ensimmäiselle työkaudellemme v. 1997.
Maritta on tehnyt mittavan työn Angolan kirkon palveluksessa ja hän
on saanut olla kouluttamassa Shangalalan raamattukoululla pappis-,
evankelista-, lähetystyöntekijä- ja diakoni-opiskelijoita yli kymmenen
vuotta.

Työkautemme päättyy pian
Raunolla ja minulla, Eeva-Liisalla, kolmas työkausi Angolassa päättyy ensi kuussa. Olemme saaneet
kulkea IELA:n ja muiden FELM:in kumppaneiden (ISTEL ja Lubangon Orpokoti) kanssa lähes kaksi
vuotta. Tähän aikaan on sisältynyt paljon iloja ja haasteita. Matkanteko on ollut antoisaa ja olemme
toivottavasti saaneet oppia paljon uusia asioita toinen toisiltamme niin ylä- kuin alamäissäkin. On
etuoikeus olla töissä Angolassa, vaikka välillä arkipäivän elämän pyörittäminen laittaa
kärsivällisyyden koetukselle. Tarkoituksemme on palata Angolaan lokakuussa 2018.
Olemme jo sopineet nimikkoseurakuntiemme kanssa alustavista vierailuajankohdista ja odotamme
ilolla seurakuntavierailuja, ystävien, oman perheenjäsenten ja sukulaisten tapaamista.

Jeesuksen läsnäoloa elämääsi tv. Eeva-Liisa ja Rauno
Rukousaiheita:
•
•
•
•
•
•

•

IELA:n työ
johdatusta piispoille työhön
viisautta meille töihin
terveys
Suomessa oloaikamme
19.4.-9.10.2018
Angolaan paluu lokakuussa
nuortemme Markon, Sinin ja
Suvin opiskelut ja elämä

Kiitosaiheita:
Eeva-Liisa ja Rauno Rantasuomela
Eeva-Liisa on talouskoordinaattori ja
Rauno kirkon huoltokouluttaja IELA:n
(Angolan Evankelisluterilainen kirkko)
työyhteydessä
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•
•
•
•

SLS:n työtoverit
paikalliset työtoverit
IELA:n vahva
evankelioimisnäky
terveys
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Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta,
uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on
ollut työmme lähtökohta jo
lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan
oikeudenmukaista ja
inhimillistä maailmaa.

Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611
30
BIC: DABAFIHH, viestiksi
työntekijän nimi.
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