Hannu ja Päivi Heinonen, maaliskuu 2019

Rakas ystävä,

" Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne
pääse." Luuk. 18:17

"Kuka voi sanoiksi pukea Herran voimateot, kuka voi häntä kyllin
ylistää?" Ps.106:2
Saamme olla kiitollisia Herralle jokaisesta päivästä. Hän auttaa
meitä kertomaan hänen hyvistä teoistaan ja pidättäytymään
sanoistamme ja teoistamme, jotka voisivat vesittää hänen hyvän
sanomansa.

Lähetyslentotyö
Nairobi, Kenia

Rukousaiheita

Hallilta
Helmikuun alussa Daniel matkusti Mongoliaan auttamaan siellä
lentävän koneen huollossa. Hänen matkansa meni hyvin.
Nyt maaliskuun alussa Hannu lensi Ugandaan ja auttoi siellä
uusien radiolaitteiden ja mittarinäyttöjen asennuksessa ja
testauksessa MAF:n Cessna Caravaniin. Yhteistyö siellä
työskentelevän radiomekaanikon Daven kanssa sujui hyvin, ja
Hannu oppi myös uusista laitteista uusia asioita.

MAF:n kone lähdössä
Madagaskarilla.

Asennustyö MAF Ugandassa.

Ugandasta paluun jälkeen Hannu lensi Madagaskarin saarelle. Sen
pääkaupungissa Antananarivossa Ivaton lentokentällä olevassa
MAF:n hallissa päämekaanikko Rob ja mekaanikko Michel hänen
apunaan olivat saaneet nelipaikkaisen dieselmoottorilla varustetun
lentokoneen siihen vaiheeseen, että avioniikkaa voitiin testata.
Hannu kuljetti tarvittavat laitteet mukanaan ja teki maassa
tarvittavat testaukset radiolaitteisiin ja joihinkin mittareihin. Hän
sai myös keskustella MAF:n paikallisen malagassi-henkilökunnan ja
lähettijoukon kanssa ja viedä heille terveisiä myös Päiviltä.

– uuteen Cessna Caravaniin
tarvittavat rekisteröinti- ja
muutostyöt
– valmistelut kotimaan jaksoa
varten

Kiitosaiheita
– Danielin matka Mongoliaan
oli onnistunut
– Hannun matkat Ugandaan ja
Madagaskarille menivät hyvin
– Esirukoilijat ja kaikki työmme
tukijat
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Tule mukaan

kanssamme
lähetyslentotyöhön

Uusi MAF:n kone.

Helmikuun ensimmäisenä tiistaina saapui EteläAfrikasta meille uusi tai oikeastaan hyvin vähän
käytetty uuden veroinen Cessna Caravan. Se täytyy
rekisteröidä Kenian rekisteriin ja varustaa paikallisten
määräysten mukaiseksi. Sen jälkeen se pääsee
lentämään Etelä-Sudanissa. Olemme Herralle
kiitollisia tästä lahjasta.

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
Tai lähettävien
seurakuntien kautta:

Kotikulmilta
Kiitämme Herraa siitä, että elämä Nairobissa on saanut nyt jatkua rauhallisena. Olemme
valmistautumassa lähtemään Nairobista lyhyelle kotimaan jaksolle sinne Suomeen. Meidän
pitäisi, jos Herra suo, saapua Suomen kamaralle 15.4. Päivi on jo aloittanut pakkaamisen ja
Hannu alkanut valmistaa huolto- ja avioniikkatiimiä omaan poissaoloonsa Keniasta.
Olemme kiitollisia Herralle mahdollisuudesta nähdä ystäviä ja sukulaisia jälleen siellä
Suomessa. Rukoillaan kaikkien kohtaamisien ja tilaisuuksien puolesta kevään aikana.

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

Lähettisihteerin
terveisiä

Siunaavin terveisin
Hannu ja Päivi

Askarin aitiosta
"Minkä ikäinen Eimi on?" rouva kysyi. Eimi ei uskaltanut vastata. Taas täti katsoi Eimiä
pitkään ja kysyvästi. "No?"hän sanoi. Eimi nosti oikeaa kättään ja näytti kaikkia viittä
sormea. "Oikein! Eimi on viisivuotias", täti sanoi rouvalle.
Täti ja rouva juttelivat vielä pitkän aikaa. Tädin vieressä seisonut toinen nainen hoiti sillä
aikaa myyntiä. Eimi vaipui jälleen istumaan, kun ei ymmärtänyt keskustelusta juuri
mitään ja kuulikin sitä aika huonosti hälinän keskeltä. Eimin katse kiinnittyi siimahäntään,
joka kulki hänen kenkiensä editse. Sitten siitä kulki toinenkin kovaa kyytiä ihmisten jalkoja
väistellen ja napaten jonkin salaatinlehden, banaaninkuoren tai tomaatinpalan maasta.
Eimi istui ja katseli. Välillä hän söi leipää ja munkin tapaisen uppoöljyssä paistetun
mandazin. Päivä oli kääntymässä iltaan, ja Eimi istui ja mietti näkemäänsä.
(jatkuu seuraavassa kirjeessä)

Hyvä Heinosten ja lähetyslentotyön ystävä! Kenialaisen sanomalehden verkkosivu kertoo, että
joillain alueilla Keniassa on
alkamassa niin paha ruokapula,
että muutama ihminen on jo
kuollut nälkään. Viime syksyn
sateet tulivat heidän alueilleen
niukkoina ja loppuivat ennen
aikojaan. Hallitus arvioi, että noin
1,1 miljoonaa ihmistä sekä paljon
karjaa on nyt vaarassa menehtyä,
ja on lähettänyt pahimman nälän
alueille apua. Rukoillaan, että apu
saavuttaa sitä kipeimmin
tarvitsevat, erityisesti lapset ja
vanhukset, ja että kevätsateet
tulevat sopivan runsaina nyt
maaliskuun lopulta alkaen.
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