HANNU JA PÄIVI HEINONEN
RUKOUSKIRJE, MAALISKUU 2017

Päivikin sai uutisia mm. siitä mitä
Juliuksen ja Christinan elämään
ja opintoihin kuului. Matkan aikana Hannu ja lasten isä,
Immanuel, hankkivat uusia koulukirjoja Christinan ja Juliuksen
käyttöön.
Paavali kehoitaa kirjeessään Kolossalaisille:
"Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen." Kol.4:2
Hän tiesi esirukouksen tärkeän merkityksen.

Hallilta
Esirukoukset
olivat aivan
äärettömän
tärkeä tuki kun
Hannu matkusti
27. helmikuuta
Nairobiin. Matka Christiaan testilennolla
oli tarpeen koska
MAF:n hallissa tehty radioasennusprojekti oli edennyt vaiheeseen jossa Hannun tuli olla mukana. Matkat menivät hyvin. Perillä kuitenkin projektissa kohdattiin useita vaikeuksia jotka pitivät pienellä paikalla Jumalan edessä. Pitkien työpäivien jälkeen 9.3.
saatiin työ siihen malliin, että kone voitiin siirtää
ulos hallista ja tehdä moottorin koekäyttö ja kompassisysteemien tarkastukset. Hannun lähtöpäivänä
10.3. saatiin viimeiset maassa tehtävät testaukset
suoritettua ja testi lento lennettyä. Tämä oli hieno
Herran lahja. Hannu palasi Suomeen 11.3.

Kotikulmilta
Hannun matkan aikana
Päivi oli Suomessa.
Hän teki valmisteluja
huhtikuussa tapahtuvaa
kentällelähtöä varten ja
tapasi ystäviä. Oli hienoa, että sekä Päivi,
että ystävät saatoivat
virkistyä tällä tavoin.
Olimme yhteydessä
matkan aikana tietokoneen avulla ja niin

Christina opiskelee

Kiitosaiheita:
•
asennusprojekti Nairobissa eteni hyvään vaiheeseen
•
Hannun matkat sujuivat turvallisesti
•
Päivin ja ystävien virkistävät tapaamiset
Rukousaiheita:
lääkärilakko Keniassa loppuisi ja ihmiset
saisivat hoitoa
•
seuraava radioasennusprojekti sujuisi hyvin
ja saisimme viisautta ja voimia siihen
•
valmistautumisemme kentälle lähtöön huhtikuussa
•

Siunaavin terveisin,

Hannu ja Päivi

“Jumala näki hyväksi antaa
kaiken täyteyden asua hänessä sekä
hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verellä
vahvistaa rauhan kaiken kanssa,
mitä on maan päällä ja taivaissa.”
Kol.1:19,20
Christina

Julius

HANNU JA PÄIVI HEINONEN
RUKOUSKIRJE, TAMMIKUU 2017

Tule mukaan kanssamme lähetyslentotyöhön! Esirukousten lisäksi voit tukea työtämme seuraavasti:
Kansanlähetyksen kautta (maksun viitenumero 20307):

Nimikkoseurakuntien kautta:

SEKL: tili FI83 2070 1800 0283 25,
keräyslupa: POL-2014-11731

Haagan seurakunta
Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Helsingin piiri: tili FI33 8000 1001 5582 47,
keräyslupa: POL-2015-13811
(Luvan tiedot: Saaja: Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys ry. Myöntäjä: Poliisihallitus.
Myönnetty 29.6.2016. Lupa on voimassa 29.6. 2016– 28.6.2018 koko Suomen
alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään lupa-aikana
Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys ry:n tekemään opetus-, koulutus- ja nuorisotyöhön
sekä lähetystyön tukemiseen Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry:n kautta.)

Satakunnan piiri: tili FI10 5700 0220 0055 91,
keräyslupa: POL-2015-8790
Varsinais-Suomen piiri: tili FI39 4309 1520 0011 71,
Myöntäjä: Lounais-Suomen poliisilaitos. Keräysluvan numero:
RA/2016/198. Keräysaika: 1.1.2017-31.12.2021

Yhteystietomme:
Postiosoite Suomessa: Riittiöntie 155, 32610 Vampula
Sähköposti: hannu.heinonen(at)sekl.fi, paivi.heinonen(at)sekl.fi
Puhelin: Hannu 044 2373 671, Päivi 041 7532 829

Hausjärven seurakunta
Huittisten seurakunta
Turun Henrikin seurakunta
Turun tuomiokirkkoseurakunta
Loimaan seurakunta
Sastamalan seurakunta

