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Sillä lailla. Viikko aikaa ja
suuntaamme Suomeen.
Nairobi on sadevettä
tulvillaan, joten taitaa olla
hyvä aika lähteä. Saamme
sitten uida puhtaammissa
vesissä. Nuorempien lasten
opettajat ovat jo luovuttaneet
enemmän opin tunkemisen
lasten päähän, ja viimeiset
koulupäivät ovat yhtä juhlaa
Pihamaalle on satanut vettä
huvipuistoretkistä elokuvien
k a t s e l u u n .
Yläasteelaisillamme sitävastoin vielä riittää projekteja, tenttejä ja esitelmiä viimeiseen
pisaraan asti. Itsellä on kalenterissa vuoden päätöskokoukset, pakkaaminen ja jonkinlaiset
esitelmät kesän kirkkovierailuja varten olisi hyvä saada aikaiseksi. Kesän “virallinen”
ohjelmamme näyttää seuraavanlaiselta:
31.5. Saapuminen Suomeen
4.-9.6. Lasten ja nuorten Lähetyshiippakunnan leirit Jämijärvellä (4 lapsistamme osallistuu)
7.6. Jumalanpalvelus Rauman Pyhän Marian seurakunnassa
7.6. Lähetysjuhla Lapin seurakuntakodilla
9.-16.6. Maggien Lähetyshiippakunnan rippileiri Pälkäneellä
10.6. Lähetystapahtuma Naurisniemessä Kouvolan tuntumassa
11.-30.6. James Australiassa
14.6. Jumalanpalvelus Mikkelin Tiituksen seurakunnassa (Tiina+lapset)
28.6. Jumalanpalvelus Kouvolan Pauluksen seurakunnassa (Tiina+lapset)
12.7. Jumalanpalvelus Seinäjoen Luukkaan seurakunnassa
17.-19.7. Rukoilevaisten Kesäseurat Huittisissa
26.7. Jumalanpalvelus Tampereella Johanneksen seurakunnassa
2.8. Jumalanpalvelus Helsingin Markuksen seurakunnassa
3.8. Paluu Keniaan
Jumalan suodessa saamme jokaisessa tilaisuudessa edes lyhyen puheenvuoron ja
voimme jakaa lähetyskentän kuulumisia ja kuvia siellä, missä se on mahdollista. Onpa
mukava nähdä teitä taas!
Jamesin työlupa-asia ei ole vieläkään ratkennut. Mielenkiintoista on seurata, mikä on
Jumalan tarkoitus ja ajoitus tässä tilanteessa. Itsellä hieman mielessä huoli kasvaa;
onnistuuko maasta lähtö ongelmitta, entä takaisin tulo, miten lasten kouluun pääsy
syksyllä, jos heillä ei ole viisumeita… Mutta samanaikaisesti ei jaksa panikoida, koska itse
emme asialle voi tehdä enää yhtään enempää. Jumala näkee ja tietää, miten tämäkin

homma ratkeaa. Rukoilemme, että Hänen hyvä ja armollinen tahtonsa tapahtuisi myös
meidän kohdallamme.
Tapaamisiin!
James, Tiina, Maggie, Tristan, Sarai, Sofia, Jonas ja Matthew
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