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Olá meus amigos! – Terveiset teille ystävät, tuttavat ja lähettäjät
Mitä kuuluu joulukuuhunne? Kuukausi vaihtui juuri. Ja aloitimme uuden kirkkovuodenkin adventin myötä.

Arjen kuvioita ja kuulumisia
Viimeisin kirjeeni on reilun kuukauden takaa. Aika tässä välissä on mennyt pitkälti kotosalla. Työhöni on
kuulunut erilaisia etätapaamisia ja suunnitteluja kotikoneelta käsin. Vapaa-aikani kohokohtia on ollut
kavereiden tapaaminen, yhdessä illastaminen ja pickleballin tai lautapelien pelaaminen. Kaksi eri
työkavereiden vierailua Angolaan suunniteltiin, mutta kumpikaan ei toteutunut lopulta tämän vuoden puolella.
Viimeisimmän matkan peruutti omikron-virusvariantin tuomat matkustusrajoitukset. Odotellaan, että nuo
matkat toteutuvat sitten, kun on parempi aika.
Minä tein kuitenkin matkan Luandaan, maan pääkaupunkiin. Tapasin siellä Lähetysseuran
yhteistyökumppaneita: Angolan evankelisluterilaisen kirkon ja Angolan raamattuseuran edustajia. Yhtenä
päivänä pidin nuorille ja pyhäkouluopettajille tapaamisen ja opetustuokion.
Luanda on kuuma paikka, minkä jo tiesinkin. Luanda ole minua paljon kiehtonut tai vetänyt puoleensa juuri
sen kuumuuden, hektisen liikenteen ja rikollisuuden vuoksi. Tokihan pääkaupungissa olisi nähtävää ja
koettavaa, mutta minä en ole siellä yksin uskaltanut oikein seikkailla ja tutustua. Tämä reissu oli kuitenkin
erityisen kiva, sillä minulla oli siellä vapaa-ajalla suomalaista seuraa! Tapasin suomalaisen diplomaatin Lotta
Karlssonin ja työmatkalla Angolassa olleen entisen Lähetysseuran työntekijän Tuula Pelkosen. Yhdessä
kahvittelimme, juttelimme, aterioimme ja näimme vähän kaupunkia. Meillä oli myös pieni pohjoismaalaisten
tapaaminen Ruotsin ja Norjan suurlähetystön tiloissa. Tuulan kanssa kävimme myös jumalanpalveluksessa
sekä Miradouro da Lua -näköalapaikalla ja orjamuseossa.

Vas: Tuula, Lotta ja Teija isolla kirkolla. Luandassa ollessani sekä siellä, että
Lubangossa alkoi sataa.
Oik: Jumalanpalveluksen jälkeen selfiekuva Filippiläisten seurakunnan sakastissa.
Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai tilisiirrolla
FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen kirjoittajan nimi!
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Vas. yllä: Miradouro de lua -näköalapaikalta näkyi karua
punahiekkaista maastoa ja kauniin sinisenä siintävää valtamerta.
Oik. yllä: Kansallinen orjamuseo. Ja kauniisti liehuva Angolan
lippu.
Vas. alla: Nykyinen museorakennus oli ennen kappeli. Orjat usein
kastettiin sielujen pelastamiseksi (kuvassa kasteallas) ja lastattiin
sitten laivoihin.
Laivat suuntasivat sitten suurelle merelle ja sen tuolle puolen (oik.
alla: Museolta avautuva näkymä merelle).
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Viime kirjeessä mainitsin oleskeluluvan uusintaprosessistani. Sen käsittelyaika ulkomaalaisvirastossa oli tähän
mennessä lyhyin, vain kuukauden. Sain passini takaisin juuri sopivasti ennen kuin lähdin Luandaan. Aiempaan
verraten kevyt ja helppo uusintaprosessi yllätti minut iloisesti (vain yhdet turhautumisitkut tänä vuonna).
Marraskuussa Angolassa oli kaksi pitkää viikonloppua. 2.11. oli täällä pyhäinpäivä ja olimme vapailla pitkän
viikonlopun ennen tuota tiistaita. Seuraavalla viikolla 11.11. vietimme Angolan 46-vuotissynttäreitä ja to-su
oli vapaata. Kirkossa juuri viikonloput ja juhlapäivät ovat aktiivisia päiviä, sillä tällöin opiskelijoilla ja
työntekijöillä on paremmin aikaa. Monessa seurakunnassa eri ryhmät, kuten naisten ryhmät, kokoontuivat
yhteen noina pitkinä viikonloppuina. Lubangossa kokoontui Seppälän rovastikunnan nuoret konferenssiin.
Minä osallistuin konferenssiin parina päivänä. Iloitsen siitä, että pandemiasta huolimatta nuorille tarjoutuu
mahdollisuuksia tulla yhteen, rukoilla ja ylistää yhdessä, keskustella tärkeistä aiheista, oppia ja kokea yhteyttä.
Täällä on tapana, että tapahtumilla on aina jokin teema tai iskulause. Tämän nuorten konferenssin iskulause
oli: ”Käytä luovuuttasi Jumalan valtakunnan työn hyväksi.”
Toivoisin pääseväni liikkeelle pyhäkouluopettajien koulutuspaketin kanssa. Itse asiassa toivoin pääseväni
järjestämään pyhäkouluopettajien koulutuksen maan eteläisen osan rovastikuntaan vielä tämän vuoden
puolella, mutta se ei onnistu. Katsotaan, onnistuuko se lähikuukausina. Asiat selviävät hitaasti. Itse olisin
innokkaasti menossa ja tekemässä, mutta on vain odotettava ja elettävä
seurakuntien ja rovastikuntien tyyliin. Koronan näkökulmasta kirkot toimivat
koronatoimenpiteet huomioiden - myös IELA (Angolan evankelisluterilainen
kirkko), jonka työyhteydessä olen. Kirkon puolesta kristillisen kasvatuksen
koulutuksia voi järjestää, mutta vielä entisestään tiukentunut talous tuo omat
mutkansa suunnitelmiin.
Marraskuun lopulla Lähetysseura järjesti koulutuksen ilmastonmuutoksesta ja
siihen sopeutumisesta. Tämä hybridimallilla (eli etänä ja läsnä) toteutettu
koulutus oli portugaliksi ja suunnattu angolalaisille. Sain olla siinä mukana
osallistujana. Oli tärkeää ja mielenkiintoista oppia erilaisia asioita. Oli
antoisaa kuulla osallistujien kysymyksiä ja havaintoja sekä nähdä, miten he
mielessään yhdistivät oppimiaan
asioita vallitseviin tilanteisiin
Angolassa.
Suomen
valtion
kehitysyhteistyövaroin on tuotettu
opaskirja, joka on nyt käännetty
myös portugaliksi, ja joka on
hyödyllinen ihan arjenelämän
tasolla. Toivon, että kaksipäiväisen
seminaarin ja opaskirjan opit
tulevat käyttöön meillä kaikilla.
Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
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sopeutumisen
käytännönläheinen työkirja.
Yläkuvassa portugalinkielisen
painoksen kansikuva.
Vasemmalla on ruutunäkymä
Zoom-seminaaristamme.
Tällainen näkymä on tullut
tutuksi näin korona-aikana.
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Korona-aikana kirkossamme on ollut aiemmasta poikkeavan useita häitä. Hääuutisia kuulin jo Suomessa
ollessani. Viime viikonloppuna pääsin osallistumaan häihin. Muutaman tunnin kirkossa kestävä seremonia on
aika erilainen kuin Suomen nopea kaava, joka on jo melkein vartissa ohi. Työkaverini pastori-Mário sai selittää
minulle useaan kertaan, mitä milloinkin tapahtuu. Ikään kuin en olisi ennen vihkitilaisuudessa ollut. Mário sai
järkyttyä, kun kuuli, että Suomessa ei ole avioliittokummeja, ja että Suomessa vihkimisen yhteydessä ei
varsinaisesti saarnata. Jälkeenpäin toki mietin, että kyllähän toki vihkiparille pappi puhuu Suomessakin. Mutta
ei se aivan koko kansalle suunnatun puolituntisen saarnan vastine ole.
Nyt viikonloppuna Lubangossa juhlitaan kirkon uuden terveyskeskuksen avajaisia. Perjantaina 3.12. avataan
keskus ja sunnuntain 5.12. jumalanpalveluksessa siunataan tehtäviinsä lääkäri ja sairaanhoitajat.
Mielenkiintoista olla mukana todistamassa tätä. Lähetysseura ei ole suoraan tukemassa tätä projektia, mutta
olen kiinnostunut kirkon työntekijänä. Kirkko on kovin ylpeä ja innoissaan tästä uudesta avauksesta.
Angolassa perinteisesti kirkot ovat toteuttaneet lähimmäisen rakkautta myös perustamalla kouluja ja
terveyskeskuksia.
Mainitsin viime kirjeessä myös ensi vuoden vaaleista. Tämä näkyy jo nyt katukuvassa, kun vallassa olevan
presidentin kuvia on ilmaantunut aiempaa enemmän julisteisiin ja maalauksiin. Ihmiset tunnustavat väriä:
valtapuolueen lippuja sekä presidentin kuvalla varustettuja lippalakkeja ja T-paitoja näkyy usein. Ei ole
harvinaista myöskään nähdä puolueen väkeä koolla Lubangossa. Myös Facebook-virrassani nousee erilaisia
hienoja videoita Angolasta, joissa ei mainosteta suoraan, mutta niistä voi tulkita, miten maa on saavuttanut
monta hyvää asiaa nykyisen presidentin valtakaudella. Valtakunnan lehden kansisivulla on harva se päivä
presidentti kättelemässä eri maiden johtajia ja avaamassa uusia kouluja ja sairaaloita. Lubangossa on myös
kohennettu kaupunkikuvaa. En tiedä, liittyykö tämäkin jotenkin tuleviin vaaleihin.
Viime kirjeen kirjoittamisen aikaan Lubangossa oli kuuma. Täällä Lubangossa on nytkin lämmintä ja
aurinkoista. Marraskuussa iloksemme saimme Lubangossa päivittäisiä sateita kahden viikon ajan. Iloitsimme.
Sen jälkeen tuli yli viikon kestänyt tauko. Eilen satoi kunnolla taas. Nyt odotellaan, milloin sataa taas, ja
millainen sadekausi tänä vuonna tulee ylipäätään. Näihin aikoihin alamme hartaasti odotella oikeita sateita ja
kunnollista sadekautta. Sade on hyvin tärkeää
maanviljelykselle, josta tämä kansa elää. Toivotaan ja
rukoillaan parasta! Viime vuosi oli täällä huono
viljavuosi (taas). Kuivuuden vuoksi Angolasta on
lähtenyt pakolaisia Namibiaan sekä maan sisäisesti.
Rukoilettehan kanssamme suotuisia säitä.

Ei anna hän ruokarauhaa.
Vaikka eipä tuo selfie näyttänyt paljon
ruokailijaa haittaavan.
Miten voi olla eläin noin kaunis!
Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
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COVID-19-viruksen ja rokotusten tilannetta Angolassa
Eräänä tavallisena arkipäivänä siskoni soittaa kesken päivää ja henkäisee puhelimeen: ”Miten sinä siellä voit?”
Öö, no ihan hyvinhän minä, vastaan vähän ymmälläni. Pian kännykkä kilisee varoittavasta viestistä: ”Etelä
Afrikassa on tosi herkästi tarttuva muunnos koronasta.” Uutisointi uudesta omikroniksi nimetystä
koronamuunnoksesta Suomessa ja muuallakin oli heti alkuun hyvin aktiivista ja pelottelevaa. Helposti
Suomessa tulee kuva, että eteläinen Afrikka on tuhoon tuomittu uuden muunnoksen edessä. Kuitenkin
käytännössä tuo ei vielä näkynyt Angolassa, kun Suomessa uutisoitiin jo aggressiivisesti eteläisen Afrikan
muunnoksesta. Angola ei ollut ensimmäisten seitsemän punaisen listan maiden joukossa. Mutta naapurimaa
Namibia kyllä.
1.12. alkaen Angolakin kielsi matkustajat seitsemästä eteläisen Afrikan riskimaasta. Minuun omikron vaikutti
niin, että suunniteltu työkaverin työmatka Angolaan peruuntui tästä syystä. Ja viime kuukausina herännyt toive
Namibian maarajan avautumisesta lyyhistyi uuden käänteen myötä.
Viime viikkoina viralliset koronaluvut ovat olleet Angolassa hyvin alhaiset. Parina päivänä jopa alle kaksisataa
tapausta oli aktiivisena. Lisäksi useita päiviä ilman koronakuolemia. Joten Suomessa uutisista välittyvä
mielikuva ei ihan istu arkeeni Lubangossa. Nyt on positiivinen tilanne niin aktiivisten tapausten määrässä kuin
koronakuolemissa. Mutta turvallisuudentunteeseen ei pidä tuudittautua. Myös tuo omikron virusmuunnos
saapuu tänne, ellei ole jo saapunut. Olemme nyt Angolassa koronan kolmannen, korkeimman aallon jälkeisessä
kuopassa. Mutta koska vain tämä voi muuttua, koko ajan on oltava varpaillaan. Taidamme elää arkea koronan
kanssa
rinnakkain.
(lähde:
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/angola/
ja
https://www.who.int/countries/ago/)
Virallisten lukujen kanssa meidän on elettävä, kun ei epävirallisiakaan ole. Nyt virallisten tietojen mukaan
Angolassa on aktiivisena 221 koronapositiivista. Angolan virallinen koronaluku kokonaisuudessaan, siis
tartunnan saaneita koko koronan aikana yhteensä, on lähes 65 200 henkilöä, joista 221 aktiivisina nyt ja
kuolleita 1733 (tieto 1.12.). Koronarokotta on annettu reilut 9 miljoonaa annosta, eli pian viitisen miljoonaa
ihmistä on saanut molemmat pistoksensa. Vielä on matkaa rokottaa väestöä laajemmin, sillä väkiluku on yli
30 miljoonaa. Rokotekattavuudessa pyritään kaiken kaikkiaan 52 prosenttiin. Rokotteita annetaan yli 16vuotiaille.
Koronarajoitukset ovat arjessa voimassa. Angolan valtion joulukuun korona-asiakirja on tullut ulos, mutta
rajoituksissa ei ole suuria eroja. Jo marraskuun alusta alkaen joidenkin kauppojen ja julkisten palveluiden
ovella alettiin kysyä rokotuskorttia. Uusimmassa asiakirjassa tätä painotetaan vielä enemmän. Nyt myös kirkon
ovella pitäisi kysyä rokotuskortti tai viikon sisällä saatu negatiivinen koronatestitulos. Kasvomaskipakko on
meille jo tuttujuttu, mutta maskia pidetään yleensä väärin. Angolan maarajat ovat edelleen kiinni.
Kansainvälistä liikennettä on vain pääkaupungin lentokentän kautta. Koulut toimivat ja kouluvuosi toteutetaan
niillä järjestelyillä kuin ennen koronaa. Koululaiset pääsevät lyhyelle parin viikon joululomalleen 18.12.
Ihmiset elävät siis melko (korona)normaalia elämäänsä. Angola on edelleen suuronnettomuus/-tuhotilassa.

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai tilisiirrolla
FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen kirjoittajan nimi!
Keräyslupa RA/2020/1538

LIEVONEN TEIJA
1.12.21

UUTISKIRJE
Kun mikään ei toimi, mutta kaikki hoituu (aikanaan)
Kotonani on ollut kaikenlaisia pieniä arjen haasteita: vuotavaa vessanpönttöä, sateella oven alta työntyvää
vettä, palavia lamppuja, pikkumuurahaisia ja kuumuutta tai sadetta kotiini pakenevia kärpäsiä. Osaan
ongelmiin vuokranantajani on reagoinut. Osa jää odottamaan omaa nokkeluuttani tai vuokranantajan
toimintaa.
Surkuhupaisaa, mutta hyvin kuvaavaa on vessanpönttöni korjaus. Se vuosi lattialle. Laitoin astian alle, mutta
ongelma säilyi. Korjaaja tuli paikalle ja hän korjasi ongelman silikonilla. Ongelma ratkaistu. Mutta pian
huomasin, että pönttö vuotaa toisesta kohtaa sisälle päin. Ja eikun soittamaan perään.
Pyykinpesukoneen kanssa oli vähän samoin. Sen korjausprosessi kesti viikonlopun yli to-ma. Korjaajat saivat
pääongelman (kone ei käynnistynyt) korjattua. Ekan kokeilupesun aikana vettä tuli lattialle – eli oli syntynyt
toinen ongelma, jollaista ei ennen ollut ollutkaan.
Pihapojat pesevät autoni pyytäessäni. He saivat käyttöönsä painepesurin, mutta se meni rikki. Aluksi näytti
siltä, että asia korjaantuu vähän liimalla. No, sitten korjaaja kävikin katsomassa ja kertoi, että ei liima riitä.
Sitten pesurin osa vietiin korjaamolle. Siellä sanottiin, että pitäisi hitsata. Ei hitsattukaan vaan liimattiin jollain
kalliilla ihmeliimalla. Rahat loppuivat kesken eli oli maksettava korjaus ennakkoon. Osa liimattiin kovin
rumannäköisesti. Epäilin liimauksen kestävyyttä ja korjaajan ammattitaitoa. Kyselin korjaajalta takuuta ja työn
kestävyyttä. Kuulemma kestää. Pihapojat hoitivat osan. Kyselin jälkeenpäin, että miten pesuri nyt toimii. No,
ei toiminut. Korjaajalle oli jäänyt (vaikka epäilen ehkä tahallisuutta) yksi osa korjattavan osan sisältä ja pesuri
ei toimi. Tämä asia ei ole siis vieläkään kunnossa ja se on ollut
työn alla yli kuukauden. Pojat pesevät autot vanhaan malliin eli
vettä sankoon ja rätti käteen.
Näin täällä tämä arki hoituu… Joskushan se turhauttaa, joskus
naurattaa, silloin kun ei itketä. Ja joskus pikkuasiat kasvavat
isoiksi, etenkin jos niitä on vähän joka nurkalla samaan aikaan.

Me odotamme Jeesusta
Elämme nyt adventin aikaa. Odotamme joulua. Pimeyteen syttyy
valo ja valo laajenee viikko viikolta. Adventinaika ja joulukin
tuntuu ihan erilaiselta täällä Angolan helteessä. Kauppoihin
ilmestyivät joulukoristeet jo lokakuussa, mutta minulla ei ole
vielä oikein joulufiilistä. Nostin joulu CD:t esille, mutta en ole
vielä kuunnellut. Joulukoristeita aion laittaa, mutta en ole vielä
ottanut edes laatikkoa esille. Adventin aikani menee töiden
parissa, todennäköisesti pitkälti kotioloissa.
Tiedän, että siellä Suomessa on ollut nyt vaihtuvia rajoituksia.
Onnistuuko teidän toteuttaa Kauneimpia joululauluja jollakin
tavalla? Olin ajatellut pääseväni laulamaan jokusen joululaulun
työkaverini kanssa hänen matkallaan täällä, mutta kun matka
peruuntui, päädyn varmaan jälleen laulelemaan yksikseni ja

Tässä vähän erilainen joulupuu.
Poseeraan apinanleipäpuun edessä.
Kaunis, vankka puu! Olen viimeviikkoina
myös keitellyt
apinanleipäpuuhedelmämehua.
Siinäpä kiva yhdyssana!
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etäyhteyksillä. Toivottavasti pääsette laulamaan Kauneimpia joululauluja tavalla tai toisella. Ainakin me
kaikki voimme yhtyä laulamaan netin kautta kolmantena adventtina, sunnuntaina 12.12. klo 18 järjestettävän
Koko Suomen kauneimmat joululaulut -tapahtuman tahdissa. Koko Suomen Kauneimmat joululaulut tapahtuman ensiesitys on 12.12. Suomen Lähetysseuran YouTube-kanavalla, jonka jälkeen se on vapaasti
katsottavissa loppiaiseen 6.1.2022 asti. Tapahtuma löytyy myös Lähetysseuran Facebook-sivuilta.
Kauneimmat Joululaulut soivat maailman lasten puolesta! kauneimmatjoululaulut.fi

Jouluviikonloppua alan vähitellen jo odottaa. Jopa kaksi ystävääni odottaa äitejään jouluvieraiksi Angolaan.
Saa nyt nähdä, vaikuttaako koronatilanne heidän matkoihinsa, mutta kovasti toivon, että äidit pääsevät tänne.
Ja vaikka en tunnekaan kumpaakaan äitiä, niin minusta melkein tuntuu kuin minäkin saisin jouluvieraan. :D
Niin ihanaa ja hienoa on, että ystäväni saavat erityisiä vieraita. Angolassa ei ihan kovin usein vieraita käy.
Suunnittelemme viettävämme rentoa joulua kaveriporukalla yhden kaverin kotona. Nyyttäriporukalla tuomme
kukin jotakin enemmän tai vähemmän perinteistä jouluherkkua omista maistamme (Suomi, Hollanti, Kanada,
Yhdysvallat, Angola) yhteiseen pöytään. Nyt huomaan, että on aika haastavaa miettiä ja löytää raaka-aineita
moniin suomalaisiin perinneherkkuihin. Taidan siis päätyä ”vähän” uudistamaan. Suunnittelen nimittäin
tekeväni meille mm. jäätelöä, kookosmuffineja ja hyytelöä. Hyvin perinteistä… No perinteisempää
suomalaista tarjottavaa voisi olla riisipuuro ja porkkanalaatikko. Niihin löytyy aineksia täältäkin.
Tein teille joulutervehdysvideon. Lähetän tässä linkin joulutervehdysvideoon YouTubessa:
https://youtu.be/p2cyb2---dE
Iloista ja siunattua adventtia!
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Herramme ajaton,
voimassaan rajaton
syntyvä tänne on
äiti Mariasta,
Isä Jumalasta.
Kellot, kaikukaa,
laulut, raikukaa!
Kaivatun
Kuninkaan
kuka ottaa vastaan?
(Virsi 934:2, suom. sanat Anna-Mari Kaskinen)
Siunausta joulunaikaan, vuodenvaihteeseen ja
talveen!
Kiitos menneestä yhteistyön vuodesta 2021.
Kiitos, kun olet mukana tällä matkalla.
Jatkukoon ensi vuonnakin yhteinen työmme
Jumalan käsinä ja jalkoina maailmassa!
Siunattua tulevaa vuotta 2022!

Terveisin Teija Lievonen
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Mainospala: Miten korona-aika on vaikuttanut ihmisten elämään – erityisesti köyhien, syrjittyjen ja lasten –eri
puolilla maailmaa? Ovatko Lähetysseura ja sen yhteistyökumppanit pystyneet jatkamaan työtään pandemian
keskellä?
Koronan koettelemat -kirjaan (toimittanut Pirre
Saario) on koottu Lähetysseuran sekä kirkkojen ja
kansalaisjärjestöjen

työntekijöiden

kertomuksia

koronapandemian ensimmäisen puolentoista vuoden
ajalta. Kriisiaikana on opittu myös uutta ja hyödyllistä.
Lähetysseuran työntekijät kertovat evakuoinnistaan,
etätyöstä Suomesta käsin työalueille sekä tiukasta
karanteenista työalueelle palatessa. Myös itse kerron
korona-ajan muisteluita Lubangosta. Kirjassa kuvaillaan myös Lähetysseuran päätöksentekoa kriisin keskellä
sekä rajoitusten vaikutusta seuran talouteen ja kotimaan työhön tapahtumien peruunnuttua. Välähdyksiä on
myös Suomen seurakunnista poikkeusoloissa. Kirjassa on kuvia eri puolilta maailmaa.
Kirjan hinta on 24 e (plus postituskulut).
Sen voi tilata Lähetysseuran Basaari-verkkokaupasta: http://basaari.mission.fi
tai sähköpostitse: basaari@suomenlahetysseura.fi
Basaarista löytyy muitakin ideoita vaikkapa joululahjaksi. Vielä ehtii tilata ennen joulua!
Facebookissa Suomen Lähetysseura eteläisessä Afrikassa -sivulla voi seurata kuulumisia työalueelta –
Kannattaa käydä siellä tykkäämässä ja seuraamassa!
Esittelyvideo suunnattu erityisesti nimikkoseurakunnille. Video on YouTubessa. Linkin kautta pääsee suoraan
videoon: https://youtu.be/oTSNXOdypyU
Podcastin Angolan lapsityöstä voitte käydä kuuntelemassa SoundCloudissa: Suomen Lähetysseuran
juttusarjassa Kirkko maailmalla, otsikolla ”Pyhäkoulua ja kristillistä kasvatusta Angolassa”. Mukana myös
työparini pastori Mário Passala Velho.
Osoitteeni on:
Teija Lievonen (FELM, IELA)
CP 222
Lubango, Huíla
ANGOLA

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538
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Teija Lievonen
KM, käsityön ja uskonnon
opettaja
- Kasvatuksen asiantuntija
itäisessä ja eteläisessä
Afrikassa
- Asuinpaikkana Lubango
Angolassa
- Rautavaaralaislähtöinen, mutta
porvoolaistunut savolainen

Rukousaiheet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Joulurauhaa ihmisten sydämiin ja
ihmisten kesken
Kadulla kerjäävät lapset ja
aikuiset.
Toivoa köyhille ja turvattomille.
Jumalan puuttumista
rikollisuuteen, turvattomuuteen ja
köyhyyteen
Johdata uusissa työtehtävissä.
Anna rauha asettuessa uudelleen
Angolan elämään.
Koronan helpottaminen kaikkialla.
Lähisuhdeväkivallan uhrit ja
selviytyjät.
IELA:n piispat Tomas Ndawanapo
ja António Barros
Angolan kirkko: seurakuntalaiset
ja vastuunkantajat, etenkin
pyhäkouluopettajat ja nuoret
aikuiset.
Lähetys(seuran)työ kaikkialla.
Perheeni ja rakkaani, jotka
joutuivat taas luopumaan minusta.
Kiitos lähettävistä ja
kanssarukoilevista ystävistä ja
seurakunnista.

Apuasi tarvitaan
Lähetysseuran työ eri puolilla maailmaa jatkuu ja avun tarve on suuri.
Lahjoita haluamasi summa MobilePaylla numeroon 58735 tai
tilisiirrolla FI38 8000 1400 1611 30. Viestikenttään uutiskirjeen
kirjoittajan nimi! Keräyslupa RA/2020/1538

