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NIINIVEDEN SEURAKUNTAVIESTI
Synkkä talvi alkaa hiljalleen väistyä, ja olemme saattaneet huomata, kuinka
päivänvalo armeliaasti lisääntyy päivä päivän jälkeen. Kirkkaimpina ja lauhimpina
kevättalven päivinä on jo voinut havaita, kuinka lumitaakat kattojen päällä ja
tienvarsissa ovat alkaneet painua ja sulaa. Ei talvi silti ole vielä ohitse. Uutta lunta
tulee edelleen, ja pakkaspäiviä riittää. Kinoksia katsellessa vanhan kansan sanonta
uudesta lumesta vanhan lumen surmana tuntuu vielä verrattain kaukaiselta.
Tätä kirjoittaessani on päivälleen kuukausi siitä, kun minut siunattiin seurakunnan
kanttorin virkaan Tervon kirkossa. Kyseisenlainen siunaus oli allekirjoittaneelle
ensimmäinen laatuaan. Tuon päivän muisto tulee säilymään mielessäni varmasti
pitkään. Työtovereiden ja luottamushenkilöiden välittämä siunaus minulle oli
vaikuttava kokemus. Ajattelen olevani onnekkaassa asemassa, kun saan luottaa
Jumalan johdatukseen työssäni sekä tiedän, että siunattuna
saan jakaa työn taakkoja ja hedelmiä muiden työyhteisön LAHJOITA
jäsenten
kanssa.
VAPPUKUKKA
Elämme jo toista poikkeuksellista paastonaikaa. Joudumme VANHUKSELLE
edelleen harkitsemaan ja punnitsemaan kahden vuoden
ja osallistu samalla
takaista tarkemmin sosiaalisia tilanteita, kuten kokoontumisia
Yhteisvastuujuhliin, tapahtumiin ja harrastuksiin. Lisääntyvä valo johdattaa
keräykseen.
meitä kuitenkin eittämättä kohti hiljaista viikkoa ja pääsiäistä.
Lisätietoa
Pääsiäinen on kirkkovuotemme suurin juhla, sillä
perustuuhan uskomme Jeesukseen, joka kuoltuaan nousi kampanjasta
ylös kuolleista ja sovitti näin kaikki synnit puolestamme. Vesannon
Suuren juhlan ollessa käsillä kutsumme sinut rajoitukset
huomioiden osallistumaan joko läsnä olevana jäsenenä tai
suoratoiston
kautta
jumalanpalveluksiin
ja
muihin
tapahtumiin. Hiljaisen viikon ja pääsiäisen aikana on
useampia jumalanpalveluksia, ja kirkkojen ovet sekä
Vesannolla että Tervossa ovat auki hiljentymistä varten.
Pääsiäistä seuraavat viikot ja kuukaudet johdattavat meitä
hiljalleen kohti kevättä ja kesää. Lämpö ja valo tuovat
mukanaan varovaisen toiveen, että vallitsevat olosuhteet
hiljalleen helpottuisivat etenevän rokotusohjelman myötä.
Toivomme parempia aikoja!
Kanttori Joona Kärnä

kukkakaupasta.
Kimpun voi ostaa
29.3.-26.4.2021
ja se toimitetaan
vanhukselle vapuksi.

PÄÄSIÄINEN:
Hiljaisella viikolla julkaisemme joka päivä
pienen videohartauden Niiniveden seurakunnan YouTube-kanavalla. Linkin hartauksiin
löydät myös Facebook-sivuiltamme sekä nettisivujemme tapahtumakalenterista.
Kirkkojemme ovet ovat auki hiljentymistä
varten ma 29. – ke 31.3. klo 18 – 20 välisen
ajan. Noudatamme annettuja kokoontumisrajoituksia ja turvallisuusohjeita.
Kirkkojen ympäristöstä sekä Tervossa että
Vesannolla löytyy Lasten Kirkon pääsiäisaiheinen rastipolku, jonka voi käydä kiertämässä 28.3.– 11.4. välisenä aikana. Polun
kiertäneille luvassa pääsiäisyllätys!

Kirkkoihin AVI:n
ohjeistuksen mukainen kokoontumisrajoitus, tällä
hetkellä
max.20 hlöä

.

PÄÄSIÄISEN JUMALANPALVELUKSET:
Su 28.3. Palmusunnuntai: Vesannon kirkko klo 12
To 1.4.

Kiirastorstai: Iltakirkot Vesannon kirkossa klo 17
ja Tervon kirkossa klo 19

Pe 2.4.

Pitkäperjantai: jumalanpalvelus/Kristuksen kuolinhetken hartaus Vesannon kirkossa klo 15

Su 4.4.

Pääsiäispäivä: Tervon kirkko klo 10

Ma 5.4.

Vesannon kirkko klo 12 (2. pääsiäispäivä)

JUMALANPALVELUKSET NÄET MYÖS FACEBOOKISSA

JUMALANPALVELUSELÄMÄ
Pyhäpäivien jumalanpalvelukset klo 12, Tervon ja Vesannon kirkoissa vuorotellen.
Tämän lisäksi iltakirkko Tervon kirkossa kahtena maanantai-iltana klo 18.
Huomaa pääsiäisajan poikkeukset.
Su 11.4. Vesannon kirkko klo 12
Ma 12.4. Iltakirkko Tervon kirkossa klo 18
Su 18.4. Tervon kirkko klo 12
Su 25.4. Vesannon kirkko klo 12
Ma 26.4. Iltakirkko Tervon kirkossa klo 18
Su 2.5.

Tervon kirkko klo 12

Su 9.5.

Mukulamessu, Vesannon kirkko klo 12,
Äitienpäivä

To 13.5. Tervon kirkko klo 12 (Helatorstai)
Su 16.5. Vesannon kirkko klo 12
Kaatuneitten muistopäivä,
kunnianosoitukset sankarihaudoilla.
Su 23.5. Tervon kirkko klo 12
Su 30.5. Vesannon kirkko klo 12
Su 6.6.

Tervon kirkko klo 12, valtakunnallinen kummipäivä

LAPSET, PERHEET JA NUORET
Perhekerhot ovat toistaiseksi tauolla koronarajoitusten
vuoksi. Seuraa ilmoittelua seurakunnan nettisivuilta tai Niiniveden srk:n varhaiskasvatuksen Facebook-sivulta.
Varhaisnuorisotyö: Kerho 1-2 luokkalaisille maanantaisin
klo 17.-18. (ei 5.4.) Tervon srk-talolla. Varkkailta 1-3 luokkalaisille tiistaisin 23.3.,6.4.,20.4. ja 4.5. klo 17.30-18.30 Vesannon srk-kodilla ja Varkkailta 4-6 luokkalaisille tiistaisin
30.3.,13.4., 27.4. ja 11.5. klo 17.30-18.30 Vesannon srk-kodilla. Kerhoihin ja Varkkailtoihin ilmoittautuminen Sirpa Sarasteelle viestillä p. 050 4994209.
Nuorten toiminta: Nuortenilta tiistaisin klo 19.-20.30 Vesannon srk-kodilla ja Nuorten iltapäivä torstaisin klo 15. (ei 1.4.) Tervon takkahuoneessa. Isoskoulutus joka toinen keskiviikko 31.3. lähtien klo 17. Vesannon srk-kodilla.

MUSIIKKITYÖ
Seurakunnan toimintatilanteen selkiydyttyä mm. kuorotoiminta (Kirkkokuoro Vesannon seurakuntakodilla ja Säde-lauluryhmä Tervon seurakuntatalolla) uuden kanttorin
johdolla jatkuu erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

DIAKONIA JA KIRKKOHERRANVIRASTO
Diakoniatyö ottaa vastaan lahjoituksia ruoka-apua varten (esim. marjasäilykkeet, pakastemarjat, juurekset ym.) Ruokajakelua vähävaraisille Vesannon helluntaiseurakunnassa maanantaisin klo 11 ja Tervon diakoniatoimistolla 7.4., 28.4.,
19.5. ja 2.6. klo 10-11.
Taloudellista avustusta tiukassa elämäntilanteessa varsinkin koronan aiheuttaman työttömyyden tai muun seurauksena voi tiedustella diakonilta (puhelin, Whatsapp,
Signal, sähköposti). Samoin keskusteluapua vaikean
elämäntilanteen tai yksinäisyyden helpottamiseksi.
Yhteisvastuu-keräys: Tervon kirkon suruadressit 5€
saatavilla Tervon kirkossa ja diakonilta. Vappumunkkeja
ja –simaa Vesannolla Petäjän juurella 30.4. klo 10. Varaukset diakonille. Kauneimmat hengelliset laulut-yhteislaulukonsertti 6.5. klo 18 Tervon kirkossa ja 27.5. klo 18 Vesannon kirkossa.
Vuonna 1951 syntyneitä kutsutaan nuotiokahville 19.5. klo 18 Vesannon Pönkkälän laavulle ja 20.5. klo 18 Tervonsalmen kodalle. Ilm. diakonille.
Kaikenlaista palautetta seurakuntaviestistä sen kehittämiseksi otetaan mielellään
vastaan. Risuja ja ruusuja viestistä voit kertoa kirkkoherralle, diakonille tai lastenohjaajalle.
Kirkkoherranviraston palvelut tarjotaan ensisijaisesti puhelimen ja sähköpostiviestien välityksellä. Tapaamisista sovitaan aina erikseen. Palveluajat ovat maanantaisin
ja keskiviikkoisin kello 9-13.

NIINIVEDEN SEURAKUNNAN YHTEYSTIEDOT
Sähköposti: niiniveden.seurakunta@evl.fi Nettisivut: www.niinivedenseurakunta.fi
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@evl.fi

Kirkkoherranvirasto ma ja ke 9-13 ............................... 040 359 2291
Taloustoimisto, talouspäällikkö Ilmi Korhonen ................ 040 359 2291
Kirkkoherra Jarmo Paananen ......................................... 040 571 9596
Kappalainen Marja-Leena Niinivaara-Koskell…………... 044 387 2125
Seurakuntamestari Mirva Salminen-Kautto .................... 040 568 6272
Seurakuntamestari Ari Solanummi………………….. ..... 044 387 2197
Kanttori Joona Kärnä ……………….……………………...050 062 1068
Diakoni Minna Sahlberg parhaiten arkisin klo 9-10 ......... 040 830 1724
Nuorisotyönohjaaja Sirpa Saraste……………………….. 050 499 4209
Lastenohjaaja Niina Salonen ......................................... 040 359 2285
Kuopion aluekeskusrekisteri, avoinna ark. klo 9-15….…017-158 111
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset:…………………… 040 484 8225
Lähetyssihteeri, Maija Röntynen-Huttunen………………. 040 5785941

