Hannu ja Päivi Heinonen, tammikuu 2019

Rakas ystävä,

"Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän
Herraamme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa."
1. Tim. 1:12

Siunattua vuoden 2019 jatkoa!
"Ole minulle turvakallio, vuorilinna, johon minut pelastat.
Sillä sinä olet minun kallioni ja linnani, ja nimesi tähden sinä
minua johdat ja talutat." Ps. 31:3b, 4

Lähetyslentotyö
Nairobi, Kenia

Vietimme Päivin kanssa joulun ja vuodenvaihteen täällä
Nairobissa. Kiitos korteista, kirjeistä ja lahjoista, joita saimme.
Ne todella ilahduttivat meitä täällä kuumassa joulussa.
Nyt vuodenvaihteen jälkeen ovat monet lähetit lentäneet MAF:n
koneilla takaisin asemapaikoilleen. Myös monet säännölliset
lentokoneiden huollot ja tarkastukset on aloitettu MAF:n hallilla
Wilsonin lentokentällä.

Rukousaiheita
– Rukoillaan, että elämä ja olot
Keniassa pysyisivät rauhallisena
– Jumalan johdatusta
kotimaanjaksomme tapaamisiin

Olemme myös aloittaneet valmistelut kotimaanjaksoa varten, joka
alkaa huhtikuun puolivälissä ja jatkuu heinäkuun puoliväliin.

Kiitosaiheita

Hallilta

MAF:n kone tarkastuksessa.

Ennen joulua aloitettu avioniikan asennustyö Ugandassa jatkuu
edelleen. Carol työskenteli siellä viikon johtoasennusten parissa,
mutta on nyt palannut Nairobiin jatkamaan töitä täällä.
Daniel, joka on uusi avioniikkatiimin jäsen, alkaa päästä hyvin
töihin mukaan ja onkin tehnyt ahkerasti sekä asennus- että
huoltotöitä muun huoltotiimin mukana. Hannulla riittää töiden
ohjaamista ja aikatauluttamista sekä korjaamon asioiden hoitamista
yllin kyllin.

– Carolin työjakso Ugandassa
– Danielin hyvä asettuminen
avioniikkatiimiin ja ahkera
työskentely
– Esirukoilijat ja kaikki työmme
tukijat
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Tule mukaan

kanssamme
lähetyslentotyöhön

Kotikulmilta
Joulun ja uuden vuoden aikana pystyimme olemaan
Skypellä yhteydessä poikiimme, jotka ovat tällä hetkellä
kaikki eri maissa.
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Tämä vuoden ensimmäinen kuukausi toi valitettavasti
surua moneen kotiin, kun tässä meidän kotimme lähellä
hyökättiin hotelliin ja sen seurauksena useita ihmisiä kuoli
ja haavoittui. Tämä loi pelkoa ja turvattomuutta moniin
ihmisiin, mutta turvallisuusjoukkojen nopea toiminta
rauhoitti tilanteen, ja nyt elämä jatkuu ihan normaalina
tällä alueella.

Tai lähettävien
seurakuntien kautta:

"Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut,
Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme, siitä, että hän
katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa."
1. Tim. 1:12

Espoon tuomiokirkkosrk
Hausjärven seurakunta
Huittisten seurakunta
Turun Henrikin seurakunta
Turun tuomiokirkkosrk
Loimaan seurakunta
Sastamalan seurakunta

Siunaavin terveisin
Hannu ja Päivi

Lämmin kiitos tuestasi!

Lähettisihteerin
terveisiä

Askarin aitiosta
Ihmisiä kulki vasemmalle ja oikealle. Toiset astelivat hitaasti, toiset reippaammin, ja jotkut
juoksivat ilmeisesti kiireisinä johonkin. Kaikkien jaloista nousi ruskeanpunaisen hiekan värinen
pöly, joka aina välillä esti Eimiä näkemästä kauempana kulkevia ihmisiä.
"Ahaa, sinulla on apulainenkin myymässä vihanneksia", sanoi ääni, jota Eimi ei tunnistanut.
Ääni oli hyvin ystävällinen mutta vieras ja sai Eimin vähän hämmentymään ja äkkiä etsimään
tädin suojaa. "Juu, Eimi tuli avuksi. On vielä nuori, mutta tässä on hänelle tekemistä", kertoi
täti naiselle, jolla oli hyvin vaaleat hymyilevät kasvot.
"Antaisiko Eimi sitten minulle nipun sukumaa?", nainen kysyi. Eimi ei uskaltanut sanoa
sanaakaan. Tätikin katsoi häntä kysyvästi. Eimi kääntyi vihreiden salaatin näköisten
kasvisnippujen puoleen ja ojensi kättään sanomatta vieläkään yhtään mitään. "Aivan. Ne ovat
sukumaa. Annahan yksi nippu tälle rouvalle", täti jatkoi. Eimi otti laudoista kootulta karkealta
puiselta pöytätasolta yhden ison nipun ja antoi sen tädille.
(jatkuu seuraavassa kirjeessä)

Osaatko kuvitella, että tavallisena
iltapäivänä kolmen aikoihin
kuuluisi outo räjähdys noin
kilometrin päästä kotoasi ja sen
jälkeen alkaisi ammuskelu, joka
jatkuu monta tuntia, hajanaisesti
vielä yölläkin? Iäkkäät, talvi- ja
jatkosodan aikoina eläneet ihmiset
varmaan osaavat, mutta
nuoremmat ehkä eivät. Tämän
kuun 15. päivän terrori-isku oli jo
ainakin kolmas, jonka Heinoset
ovat Kenian-vuosiensa aikana
kokeneet kotikaupungissaan.
Mikään niistä ei ole onneksi heitä
vahingoittanut. Ne kuitenkin
muistuttavat meitä, että on todella
aihetta rukoilla heidän ja muiden
Keniassa asuvien turvallisuuden
puolesta.
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