Hannu ja Päivi Heinonen:
KIRJE YSTÄVÄLLE 8/2019

Rakas ystävä,
"Sinä teet runsaaksi riemun,
annat suuren ilon. He iloitsevat
sinun edessäsi niin kuin elonkorjuun aikana iloitaan, niin
kuin saaliinjaossa riemuitaan."
Jes. 9:3

Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä
on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas." Jes. 9:5

Perjantaina 29.11. saapui tänne
uusin Cessna Caravanimme, joka
tulee lentämään pääsääntöisesti
Etelä-Sudanissa. Se on sama
lentokone, joka oli esitteillä myös
Helsinki-Malmin lentoasemalla
syksyllä.

Joulun lähestyessä kiitämme
Herraa hänen hyvästä johdatuksestaan ja sinun osallisuudestasi hänen työssään.

- muutto MAF:n uuteen
työntekijäasuntoon

- Hannun tehtävien
siirtäminen avioniikkatiimille

Kiitosaiheita
- uuden MAF:n koneen
saapuminen tänne Nairobiin

Rukoushetki MAF:n henkilökunnan seuroissa

Huoltotyöt MAF:n hallilla
jatkuvat 20.12. saakka, jolloin
siirrytään joulutauolle. Sitä
ennen on vielä useampi lentokone huollossa ja tehdään koko
lentokoneiden varaosavaraston
inventaario.

- joulumme täällä Nairobissa

- MAF:n uuden koneen
tullaus ja rekisteröinti

Takanamme alkaa olla
vaiherikas ja kiireinen vuosi
hänen johdossaan. On ollut
hienoa saada seurata, miten
nuoremmat työkaverimme ovat
koko ajan ottaneet enemmän
vastuuta avioniikan huoltotöistä
ja niiden järjestämisestä.

Hallilta

Rukousaiheita

Kotikulmilta
Joulun tienoo näyttää kotona
kiireiseltä ja ajalta täynnä ohjelmaa.
Odotamme jo kovin poikiemme
tuloa lapsuutensa kotiin jouluksi.
Ensimmäistä kertaa meille
tänne Keniaan on tulossa myös

- Danielin sopeutuminen
Afrikkaan ja ahkeruus
avioniikkatöissä

Samuelin vaimo Bella. Hänelle
tämä on uusi kokemus.
Joulun jälkeen muutamme MAF:n
uudelle työntekijöiden asuinalueelle, missä asumme, kunnes
tulemme kotimaanjaksolle.
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Hannu ja Päivi Heinonen
Kirje ystävälle, joulukuu 2019
Puhelinnumeromme ja postiosoitteemme eivät muutu vaan pysyvät
ennallaan.
Päivi on jo valmistellut kotia joulukuntoon ja myös alkanut järjestellä
tavaroita kotona tulevia muutoksia ajatellen. Vietämme siis joulun
Keniassa ja pyydämme, että rukoilet varjelusta ja johdatusta tähän
vuoden aikaan, jolloin saamme muistaa ja juhlistaa Vapahtajamme
syntymää tänne maan päälle.

SIUNATTUA
VAPAHTAJAMME
SYNTYMÄJUHLAA JA
ARMON VUOTTA 2020 !!
Hannu ja Päivi

Ensi vuoden
suunnitelmia
Hannu on entistä enemmän
siirtänyt töitään ja jakanut
kokemustaan ja tietojaan
avioniikkatiimille ja muulle
MAF:n huoltohenkilökunnalle
täällä Nairobissa.
Näin siksi, että olemme näillä
näkymin palaamassa ensi
toukokuussa Suomeen kotimaanjaksolle, ja sen jälkeen
lähdössä seuraavalle työkaudelle lähetyksen muihin
teknillisiin tehtäviin.
Rukoile kanssamme, että
Herra avaa oikean oven siihen
työhön, mihin tahtoo meidän
menevän. Meille on tutkittu
mahdollisuutta työskennellä
kristillisen median
palveluksessa.

Askarin aitiosta
Eimi tuijotti vaaleaa hametta. Sen yläosassa oli valkoisella taustalla
punaisia vinoraitoja, jotka lähtivät oikean hihan luota ja laskivat
vasemmalle alas. Helmaosassa raidat olivat leveämpiä ja laskivat
päivastaiseen suuntaan ja päättyivät frillaan.
"Eimi taitaa pitää tuosta hameesta", täti arveli. Eimi nyökkäsi.
"Kokeillaan, onko se oikean kokoinen", täti jatkoi. Eimi meni tädin
taluttamana naruilta roikkuvien kankaiden taakse ja puki mekon
päälleen. Se oli ihan oikean kokoinen. Täti päätti ostaa sen Eimille.
Seuraavalla myyntipöydällä oli kirjoja. Eimi pisti etusormensa paksun
tumman kirjan kannen päälle ja katsoi tätiä. "Se on Raamattu", täti
sanoi. "Sitä luetaan kirkossa. Kohta on joulu ja Eimikin saa kuulla, kun
luetaan Raamatusta siitä, miten Jeesus-lapsi syntyi maailmaan
Betlehemissä. Se oli ihmeellinen syntymä", täti lisäsi.
Eimi näki vielä kimaltavia köynnöksiä, tähtiä ja palloja ja pienen
puunkin, ennen kuin he tädin kanssa lähtivat kohti kotia. Heidän
kävellessään tietä alamäkeen Eimi kysyi: "Miksi se syntymä oli niin
ihmeellinen?" Täti katsoi Eimiä silmiin hetken aikaa ja hymyili. "Kuulet
siitä joulukirkossa, kun pastori selittää sitä, mitä luettiin Raamatusta."
Eimin kysymys oli selvästi saanut tädin hyvälle tuulelle sillä hän hyräili
yhtä kirkossa laulettua laulua heidän jatkaessaan kävelyä.
(Jatkuu...)
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