HANNU JA PÄIVI HEINONEN
RUKOUSKIRJE, TAMMIKUU 2017

"Tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi
minulle kaiken mitä olen tehnyt! Olisiko hän Messias?" Joh. 4:29 Jeesus tietää kaiken. Siksi voimme
avoimesti olla hänen lapsiaan. Hän ei tee kohdallamme päätöksiä sen mukaan miten hyvin osaamme
Hänelle asiamme ja tekomme esittää ja miten hyviä
olemme puhumaan. Hän voi kertoa meistä kaiken ja
sanoa mitä olemme tehneet silloinkin kun me emme
haluaisi Hänen edes tietävän siitä. Hän kutsuu meitä
luokseen Hänen seuraansa. Hän kutsuu meitä
elämään Hänelle ja seuraamaan Häntä.

Hallilta
Viidennen MAF:n
lentokoneen radiolaitteiden ja
mittaristojen uusimisprojekti on
käynnistynyt
Nairobissa.
Tavoitteena on
saada kone
testilentovaiheeseen helmi-maaliskuun vaihteessa.
Hannu on 'etänä' mukana projektissa täältä Suomestakäsin. Emma on ahkeroinut uusien johtojen ja liittimien parissa korjaamossa ja Steven on siivonnut
lentokonetta irroittaen poistettavat radiolaitteet ja
mittarit ja tarpeettomaksi käyneet johdot.

kiitollisia ja rukoilemme Jumalan runsasta siunausta mukanaoloonne tässä työssä. Saimme viettää Joulun koko perheen voimalla Vampulassa.
Aika meni
todella nopeasti ja poikiemme lähtö tuli pikemmin
kuin osasimme odottaa. Sakari palvelee edelleen
Kyproksella. Johannes jatkaa kevään Apologiakurssilla Ryttylässä ja Samuel jatkaa matematiikan
opintoja Edinburghissa. Samuel suoriutui syksyn
opinnoista hienosti. Hänellä on Edinburghissa
myös hyvä seurakunta ja kirkko jossa hän käy
sekä viikottainen raamattupiiri. Nämä ovat kaikki
ihmeellisiä Herran lahjoja.
Rukousaiheita:
•
•
•
•
•

Päivin ja minun valmistautuminen kentälle
paluuseen huhtikuussa.
Radioasennusprojekti Nairobissa.
MAF:n huoltohenkilökunnalle voimia ja
viisautta työhön.

Kiitosaiheita:
•
•
•
•
•
•
•
•

Päivin vanhemmat saivat Jouluaattona
muuttaa uuteen kotiinsa.
Olemme saaneet tavata niin monia
lähettäjiämme.
Uudet nimikkoseurakuntamme: Loimaa ja
Sastamala.
Herran varjelus ja huolenpito
matkoillamme.

Siunaavin terveisin,

Kotikulmilta
Hannu ja Päivi
Olemme olleet
paljon liikkeellä.
On ollut hienoa
tavata tuttuja ja
pitkäaikaisia
tukijoitamme ja
nähdä aivan uusia
kasvoja. Olemme
teistä kaikista tosi
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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,
keräyslupa: 5650/42/2014
2 47

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

