Hannu ja Päivi Heinonen, huhtikuu 2018

Rakas ystävä,

"...sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen." 1. Piet. 1:9

"Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka
tuleva on, Kaikkivaltias, Ilm. 1:8. Hän, jolle kaikki on mahdollista,
toteutti pelastussuunnitelmansa pääsiäisenä Jeesuksessa Kristuksessa,
joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä,
kuten Ilm. 1:5 meille kertoo. Saamme Hänen lapsinaan ja perillisinään
iloita tiestä, joka Kristuksessa on avautunut meille taivaan kotiin.
Lähetyslentotyö
Nairobi, Kenia

Rukousaiheita
- radioasennusprojekti
Madagaskarilla heinä–elokuussa

Hallilta
Vietimme pääsiäistä täällä hiljentyneessä
Nairobissa kukkivan luonnon ympäröiminä.
Juuri ennen tätä juhlaa oli Mongoliassa Cessna
Caravanin uusien radioiden ja mittariston
asennustyö tullut valmiiksi. Näin Hannun ja
Carolin valmistama johtonippukin oli löytänyt
tiensä tuon lentokoneen mittaripaneelien taakse.
Kaikki järjestelmät oli testattu maassa ja sitten
koelennolla kylmässä Mongolian säässä. Hannu
seurasi projektin etenemistä Nairobista, kun
mekaanikot Australiasta ja Ruotsista tekivät
asennustyön.

Carol kokoaa johtonippua Mongolian
koneeseen MAF:n radiokorjaamossa.

Tällä hetkellä Hannu hoitaa valmisteluja Madagaskarilla lentävän Cessna Caravanin uusien radioiden ja mittaristojen asennustyötä varten. Työ on suunniteltu tehtäväksi ensi heinä–elokuussa.
Hannun opiskelut eivät myöskään ole vielä ohi. Hän valmistautuu uudenlaiseen käytännön
kokeeseen saadakseen tyyppikelpuutuksen lentokoneen mittaristoja varten kenialaiseen
lupakirjaansa. Päivämäärää kokeelle ei vielä ole.

- Jumalan lohdutusta ja rohkaisua
Danielille ja Damarikselle
Samaran siirryttyä taivaan kotiin
- että Hannun lupakirjakoe
menisi hyvin

Kiitosaiheita
- pääsiäisen sanoma
syntiemme sovituksesta ja
tiestä taivaan kotiin
Kristuksessa
- radioasennustyö Mongoliassa
valmistui
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Kotikulmilta

Tule mukaan

kanssamme
lähetyslentotyöhön

Maaliskuun alussa lentäjäperheemme Danielin ja
Damariksen vanhin lapsi Samara kuoli sairaalassa
täällä Nairobissa. Samara oli seitsemänvuotias ja
hänellä oli monia terveydellisiä ongelmia. Hänestä
oli tullut MAF-Kenian tiimin silmäterä, jonka
vaiheita koko henkilökunta seurasi.

lahjoittamalla viitteellä
20307 jollekin seuraavista
Kansanlähetyksen tileistä:
Helsingin KL
FI33 8000 1001 5582 47
Satakunnan KL
FI10 5700 0220 0055 91
Varsinais-Suomen KL
FI39 4309 1520 0011 71
SEKL
FI83 2070 1800 0283 25

Samaran muistoksi järjestettiin 10.3. muistojuhla.
Tuossa juhlassa muisteltiin suurella joukolla
Samaran elämän vaiheita, laulettiin ja rukoiltiin
koko perheen, sukulaisten ja ystävien puolesta.

Tai lähettävien
seurakuntien kautta:

Päivi on emännöinyt useita vieraita, kuten muun
muassa Nicholsoneja, jotka tulevat Australiasta ja
tuntevat monia suomalaisia lähettejä. Perheen isä
Larry on MAF:n spesialisti, joka tuntee hyvin
useissa lentokoneissamme käytettävät turbiinimoottorit ja koordinoi niiden huoltoja ja vaihtoja.

Daniel ja Damaris puhuvat
muistojuhlassa.

Siunaavin terveisin

Espoon tuomiokirkkosrk
Hausjärven seurakunta
Huittisten seurakunta
Turun Henrikin seurakunta
Turun tuomiokirkkosrk
Loimaan seurakunta
Sastamalan seurakunta
Lämmin kiitos tuestasi!
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Lähettisihteerin
terveisiä

Askarin aitiosta

Tytöllä oli vaaleanruskeat hiukset, jotka oli palmikoitu ja sitten kierretty yhteen siten, että
ne muodostivat kaksi lähes ympyrän muotoista lenkkiä hänen niskaansa. Tämä utelias tyttö
katseli monia ihmisiä vuoron perään eikä näyttänyt juurikaan seuraavan sitä, mitä edessä
seisova mies puhui. "Hän on varmaan jostain muualta", Eimi ajatteli, "on niin
erinäköinen." Eimiä kiinnosti se, miten iho ja hiukset voivat olla niin vaaleat ja
käsivarsissa näkyä joitakin ihokarvojakin. Hän katseli vaaleaa tyttöä ja unohti, missä oli.
Eimi melkein putosi penkiltä, kun yhtäkkiä kaikki nousivat seisomaan ja alkoivat liikkua
ja taputtaa käsiään. Laulu jatkui. Samoin taputus nyt rytmikkäästi laulun tahdissa. Sitten
ihmiset alkoivat liikkua kohti ulko-ovea. Eimi oli astumassa kynnyksen yli, kun täti
pysäytti hänet hetkeksi. He panivat vähän rahaa pieneen koriin ja astuivat sitten
korkean kynnyksen yli ulos. Siellä laulu ja taputus jatkuivat, kunnes kaikki olivat ulkona
ja mies, joka oli aikaisemminkin puhunut, piti rukouksen. Rukouksen jälkeen alkoi
melkoinen puheensorina, ja vähitellen ihmiset lähtivät kävelemään eri suuntiin kukin
taholleen.

Kiitetään taivaan Isää
Hannusta ja Päivistä sekä
heidän työyhteisöstään
Keniassa! Rukoillaan heille
Jumalan siunausta ja
johdatusta töissä, kotona,
seurakunnassa ja matkoilla.
Kiitetään myös kaikista, jotka
eri tavoin tukevat heitä:
ystävistä, omaisista, seurakunnista ja lähetyspiireistä.
Toivon, että sinäkin saat tänä
keväänä kokea Jumalan
armoa ja hyvyyttä. Hän
johtakoon myös ensi kesän
suunnitelmiasi.
Heli Voipio
puh. 040 742 5372
voipio1 (at) saunalahti.fi
Poutamäentie 15 B 78
00360 Helsinki
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