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Detsember AD 2009
Nr 11/160
Jõulukuu – Jumal ütleb: Kui ma teid päästan, saate te õnnistuseks.
Ärge kartke, teie käed olgu tugevad!

Sk 8: 13

ADVENDIAEG
Advendiaeg – keegi on tulemas, kedagi oodatakse. Kirikuaasta alguses olev
advendiaeg on enesesse süüvimiseks, vaikseks jäämise aeg. Pühakodade uksed on
avatud - igaüks võib tulla ja jõulurõõmust ja –rahust osa saada.
Advendiaeg on ootamise aeg. Sellel ajal meisterdatakse pere söögilauale
kuuseokstest nelja küünlaga advendipärg. Õhtusöögi ajal süüdatakse küünlad - igal
nädalal põleb üks küünal rohkem. Põlevate küünalde valgel hoiavad pereliikmed
üksteise kätest kinni ja palvetavad.
Advendipärjal ei ole algust ega lõppu. Nii sümboliseerib
see Jumala olemasolu igavesest ajast igavesti. Igihaljad
kuuseoksad on Jumala kestvuse ja muutumatuse
sümboliks. Roheline on rõõmus ja särav värv. See on
lootuse värv - me ootame ja igatseme millegi tulemist ja
usume, et see, mida me ootame, saabub. Nii
sümboliseerib advendipärja rohelus advendiaega kui lootuse aega.
Jõulusõnum räägib inimvaimu kindlast alusest, mille on pannud Jumal. Teist alust ei
saa keegi panna, kui on juba pandud - see on Jeesus Kristus, ütleb apostel Paulus
(1Kr 3:11). See alus tähendab, et oleme väärtuslikud oma Looja silmis, tähendab
lapsesuhet temaga ning tema armastusest ja hoolimisest kantud suhet
kaasinimestega. Selles on ristiinimese rikkus, elujulgus ja rõõm. Seda ei saa siin
ilmas miski ära võtta. Vastupidi, selle jagamine teeb aina rikkamaks. Püha Vaimu
annid ei lõpe.
Rahulikku advendiaega ja Jõulurõõmu!
Aja Lehe tegijad

SÜNNIPÄEVAKS UUS KODULEHEKÜLG!
Kiriku ülesandeks on viia sõnum Jumala armastusest võimalikult paljude inimesteni,
kasutades selleks erinevaid võimalusi. Tänases infoühiskonnas hangitakse suur hulk
vajaminevast teabest interneti kaudu. See on kiireim ja säästlikeim viis teabe edastamiseks.
Sestap on kaasaegse koguduse jaoks enesestmõistetav olla ka võrgus kuuldav ja nähtav.
Jaani koguduse kodulehekülg oli koostatud 2006. aastal. Aeg oli seda uuendada. EELK
konsistooriumi IT-spetsialistilt Riina Sildvee võttis asja ette ja täna võime rõõmsad olla, sest
uue kirikuaasta alguses on värske kujunduse ja ülesehitusega veebilehet kõigile kasutada.
Värsked uudised ja koguduse kuukava, jutlused ja vaimulikud tekstid, pildialbumid ja palju
muud huvitavat leiate aadressilt www.eelk.ee/viljandi.jaani .
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PÕLTSAMAAL SEATI KOGUDUSE SIHTE
Oktoobrikuu kahel viimasel päeval olid 12 Jaani koguduse nõukogu ja
juhatuse liiget ning töötegijat koos Põltsamaa kiriklas, et astuda samm edasi
koguduse arengukava koostamise protsessis.
Edasiminekuks peab olema selge, kuhu tahame jõuda. Ent sellest üksi ei piisa.
Peame teadma ka seda, kus me parajasti oleme. Alles siis on kasu atlasest, et leida
õige tee sihtkohta jõudmiseks.
Alustuseks panime kirja oma koguduse hetkeolukorra: missugune on Jaani kogudus
aastal 2009?. Rühmatöös määratlesime koguduse tugevused, nõrkused, väljastpoolt
tulevad ohud ja võimalused. Paberid täitusid nobedalt mõtetega ning hiljem
üheskoos arutades ja vaieldes said eri rühmade mõtted õpetaja oskusliku abiga
ühtseks tervikuks koondatud. (SWOT-analüüsi kokkuvõtet vt lk. 4,5)
Pärast maitsvat õhtusööki rääkis pastor loci Markus Haamer Põltsamaa koguduse
igapäevaelust. Oli huvitav ja õpetlik, ja mõnelgi puhul kantud ka äratundmisrõõmust:
teistel kogudustel on sarnased mured nagu meilgi, aga arukalt tegutsedes saavad
kõik lahenduse. Õhtupimeduses käisime koos Põltsamaa kirikus, kus oli igas mõttes
hea ja soe olla, tundsin siirast üksmeelt ja ühise pere tunnet üheskoos altari ümber
lauldes ja õhtupalvet lugedes.
Uuel päeval oli ülesandeks paika panna sihtpunkt ehk visioon – missugune on meie
kogudus 7 aasta pärast, aastal 2017. Üheskoos oli põnev unistada, luua oma
heleroosa unistus oma kogudusest. Meie ideaalkogudus: koguduse liikmed osalevad
aktiivselt koguduse elus, sh toovad oma lapsi ristimisele, on palvetavad ja hoolivad
kristlased; koguduse tegevustesse on kaasatud kõik vanusegrupid: lapsed, noored,
keskealised ja eakad. Kogudus teeb kristliku kasvatuse alal koostööd koolide ja
lateaedadega ning kohalike omavalitsustega. Kogudus ja kristlikud väärtused on eriti
tänapäevases sekulariseerunud maailmas meedias nähtavad, kirik on avatud ja
kutsuv. Koguduse mainet kujundavad koos õpetaja, töötegijad ja koguduse liikmed.
Jaani koguduse väärtusi sõnastades oli samuti tunda üksmeelt ja ühes suunas
mõtlemist – me väärtustame koguduses pühadust, Kristuse-kesksust, osadust,
hoolivust, avatust, aktiivsust, usaldust vaimuliku vastu, vastutust...
Seminaripäevi lõpetades sai osalejad Tiina Vilberg, Maie Kasvandik, Helve Hunt,
Raja Aardevälja, Maila Eirand, Maie Järvekülg, Enn Tammoja, Tarmo Loodus,
Kalmer Liimets ja Taimi Välba avaldada oma mõtteid ja tundeid. Mõni tunnistas, et
sai oma koguduse elust ja tegemistest palju rohkem teada, mõni tundis rõõmu
koosveedetud sisukate päevade üle. Kõige enam aga öeldi tänu Taevaisale
õnnestunud päevade eest ja õpetaja Marko Tiitusele väga hea seminari
ettevalmistamise ning julgustava ja toetava juhtimise eest.
Lõpetuseks väga suur tänu kõigile teile, kes leidsite aega ja tahtmist ning
pühendasite need kaks päeva oma kogudusele.
(Analüüsi vaata järgmisel leheküljel)
Mirjam Tiitus
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„EESTI KIRIK“ ON LUGEJATE NÄGU
Hea ajalehe esmaseks tunnuseks on avatus erinevatele arvamustele. On loomulik,
et arvamused võivad erineda ning mõttevahetustes vastastikku täienedes muutuda.
Kindlasti aga peab igal meie lugejal – kellamehest peapiiskopini ja jutlustajast
teoloogiadoktorini – olema oma arvamuse vaba väljendamise võimalus.
Eesti Kiriku 1000. numbri ilmumise puhul soovin, et ka iga järgnev ajalehenumber
sünniks tegijate ja lugejate koostöös. Olen kindel, et parim viis oma ajalehte
paremaks teha on seal ise sõna võtta, aga ka teiste kirjatööde kohta arvamust
avaldada. Mitte keegi teine ei tule seda meie eest tegema. Pelgast peavangutamisest ja targutamisest ei lähe siin ilmas miski paremaks. Jõudu tööle!
Jüri Ehasalu,
SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu esimees

EESTI KIRIKU eripakkumine kogudustele!
Tellides nädalalehe Eesti Kirik koguduse kaudu, on aastatellimuse hind
420 krooni (vähemalt 5 tellimust koguduse kohta). Tellimuse vormistamise
lihtsustamiseks saavad kogudused tellida nimekirja alusel.
Koguduse soodustus kehtib tellimustele, mis on esitatud enne 15.12.2009
Ootame koguduste aktiivset osalemist tellimiskampaanias!
Ajaleht Eesti Kirik tavatellimishinnad on
12 kuud 450 krooni,
6 kuud 250 krooni,
3 kuud 125 krooni.
Täiendavat teavet saab toimetusest telefonil 7337795 või 733 7790 ja
elektronpostiga ek.tellimus@eelk.ee
Küsige teavat ka oma koguduse kantseleist!

KEVADLEER ALUSTAB VEEBRUARIS
Alanud on registreerimine Jaani koguduse kevadisse leerikooli! Esimene leeritund on laupäeval,
6. veebruaril kell 10.
Ootame kõiki avastama enda jaoks põnevat ja üllatusterohket usumaad, omandama uusi teadmisi ristiusu
ja kiriku kohta ning tundma õppima koguduse elu.
Leeriõpetus koosneb 7-st õppetsüklist, mis toimuvad igal teisel nädalavahetusel. Laupäeviti kell 10-13.30
on leeritunnid ja pühapäeviti kell 10-12.30 jumalateenistus ja rühmavestlus. 14.-16. mail osaleme koos
Tallinna Jaani koguduse leerilastega Pilistveres leerilaagris.
Leerikooli läbimine on kirikliku laulatuse eelduseks, samuti annab see õiguse ristida oma lapsi ja olla ise
lapsele ristivanemaks.
Leerikooli võib tulla alates 15. eluaastast. Leeriõpilaste ristimine (neile, kes lapsena ristimata) toimub
ülestõusmispüha vigiilial, 3. aprillil, leeriõnnistamine (konfirmatsioon) on nelipühal, 23. mail. Info ja
registreerimine tel. 5341 3394 või aadressil marko.tiitus@eelk.ee.
Loe lähemalt meie koguduse kodulehelt www.eelk.ee/viljandi.jaani (leerikool) või helista ja küsi lisa!
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JAANI KOGUDUSE ANALÜÜS - Põltsamaa, 30.-31.10.2009
SWOT-analüüs on lihtne analüüsi mudel, mille abil kaardistatakse organisatsiooni
tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. Tugevuste ja nõrkuste all mõeldakse
organisatsiooni sisemisi tugevusi ja nõrkusi, võimalused ja ohud lähtuvad
väliskeskkonnast.
Jaani koguduse tugevused, nõrkused, ohud ja võimalused sõnastati rühmatööde
tulemusena ning kõigi analüüsis osalejate poolt antud punktide alusel moodustati
neist pingerida. Tegemist on eksperthinnanguga, mille kujundamises osalesid
koguduse erinevate töölõikudega seotud inimesed, õpetajast majahoidjani ning
raamatupidajast laste- ja peretöö ning diakooniatöö toimkonna liikmeteni. Sellega on
tagatud analüüsi usaldusväärsus – arvesse on võetud laia esindatuse arusaamad ja
nägemus, on läbilõige koguduse töövaldkondadest.
TUGEVUSED:
1. Tugev vaimulik ja koguduse juht (37)
2. Arvukas ja suure potentsiaaliga
liikmeskond (25)
3. Head muusikakollektiivid,
pühendunud eestvedajad ja võimekas
organist (10)
4. Hea ja sõbralik töötajate kollektiiv (8)
5. Tasakaalus eelarve (8)
6. Soe ja puhas kirik koos erinevate
abiruumidega (6)
7. Peremissad, kuhu on kaasatud
väliskollektiivid Viljandi koolidest (6)
8. Uus kontsertklaver (5)
9. Tegutsevad toimkonnad (5)
10. Uuendatud liturgia (3)
11. Süsteemne nõukogu tegevus
(rakendatud ühisavaldus) (3)
12. Regulaarselt ilmuv ja nägus Aja Leht (2)
13. Avalikkusele ja praostkonna kogudustele
suunatud ettevõtmised (2)
14. Hea asukoht (1)
15. Aktiivne kontserttegevus
16. Kohalike omavalitsuste tegevustoetused
17. Mitmekülgsed traditsioonid (eakate
ettevõtmised, frantsiskuspäeva
konverentsid, iseseisvuspäeva
teenistused, kooliaasta alguse
kontsertmõtisklused jm)
18. Koguduse hea maine (praosti kogudus)
19. Sõpruskogudused eri maades

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

NÕRKUSED:
Sisemiste lahkhelide järelmõjud (22)
Vabatahtlik töö koguduses on vähene
(13)
Nõrk järelleeritöö (11)
Puuduvad rahalised vahendid
arendustegevuseks (11)
Koguduse liikmete ja töötegijate madal
koostöövõime (10)
Puudub igapühapäevane lastehoid või
lastekirik (8)
Süsteemitu misjonitöö (7)
Liikmete tagasihoidlik kaasatus koguduse
tegevuses (5)
Tagasihoidlik töö laste ja peredega (4)
Tagasihoidlik töö noortega (4)
Ümberkaudsete valdade süsteemitu ja
vähene teenimine (4)
Koguduseliikmete suhtlemine omavahel,
eriti passiivsete liikmetega (sisemisjon)
on tagasihoidlik (3)
Koguduse aktiivi sisemine
kommunikatsioon ja tagasisidestamine on
nõrk (3)
Süsteemitu ja nõrk koostöö Viljandi
Pauluse kogudusega (3)
Koguduses on ainult üks õpetaja (3)
Vähe kinnisvara, mis teeniks tulu (2)
Süsteemitu ja vähene töö
koguduseliikmetega vanuses 21-50
Ebamugav töökeskkond koguduse
kantseleis (valgustus, mööbel)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

VÕIMALUSED:
Hea asukoht (29)
Religiooniõpetuse õpetamine
kohalikes koolides (24)
Palverännakute korraldamine (17)
Koostöö kohalike kultuuri- ja
haridusasutustega (9)
Viljandi loovisikute potentsiaali
kasutamine (6)
Koostöö erinevate kontsertorganisatsioonidega (5)
Koguduse kaasamine Viljandi rahvusvahelistesse suursündmustesse
(Euroopa Kultuuripealinn 2011, Rahvusvahelised Hansapäevad 2015) (4)
Turistide toomine kirikusse
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OHUD:
Keelepeksust tulenev mainekahjustus (19)
Meedias antav negatiivne kuvand
ristiusust (17)
Üldine globaalne ilmalikustumine ja
individualism (17)
Oht atraktiivsuse nimel muganduda
meelelahutustööstusega (12)
Ebasoodne bussiühendus Viljandi ja
ümberkaudsete külade vahel (9)
EELK vähene sidustatus ja nõrk keskne
juhtimine (9)
Väärtuste devalveerumine ühiskonnas
Migratsioon (koguduseliikmete alaline või
ajutine lahkumine Viljandist)

Analüüsist selgub, et kõige enam hindame oma koguduse tugevustena võimekat
õpetajat, arvukat ja suure potentsiaaliga liikmeskonda, häid muusikakollektiive ja
nende juhte, head ja sõbralikku töötajate kollektiivi ning tasakaalus eelarvet. Selle
põhjal võib öelda, et koguduse ametikohtade struktuuris viimasel aastal tehtud
muudatused, mis on põhjustanud kohatist mõistmatust ja vastuseisu, on tänaseks end
igati õigustanud – töötajate meeskond tunneb end hästi ja turvaliselt. Koguduse aktiivi
toetus õpetajale on väljaspool kahtlust. Koguduse juhatus on taganud stabiilse
eelarve. Need pole sugugi tühised detailid, vaid annavad kindla toetuspunkti järgmiste
sammude kavandamiseks.
Peeglisse vaadates peame tunnistama, et meie koguduse kõige suuremaks
nõrkuseks on sisemiste lahkhelide järelmõjud, mille põhjuseks omakorda on
koguduse madal koostöövõime, samuti koguduseliikmete vähene vabatahtlik töö ning
nõrk järelleeritöö. Niisiis peame lähiaastatel tõsiselt tegutsema selles suunas, et
hakata toimima meeskonnana, õppima üksteist arvestama, hindama ja toetama,
seadma ühiseid eesmärke ja palvetama ning töötama nende saavutamiseks. Meie
visioon on olla perekond, mille igal liikmel on oma ülesanded ja vastutus üksteise ja
koguduse kui terviku ees.
Marko Tiitus
Koguduse arengukava koostamise koordinaator

EAKATE JÕULULÕUNA
Traditsiooniline koguduse eakate jõulu-koosviibimine on teisipäeval, 15. detsembril.
Kell 15 on kirikus armulauaga palvus, sellele järgneb keldrisaalis pidulik jõululõuna.
Kaetud on pidulaud, muusikat teeb Kulno Malva akordionil.
Palume 13.detsembrini registreeruda koguduse kantseleis (telefon 43 33 000).
Olete südamest oodatud!
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REIS USUMAALE ÜHENDAS JA ÕPETAS
Kuuel oktoobri- ja novembrikuu pühapäeva õhtupoolikul reisis 15 – 18 huvilist Taimi
Välba ja õpetaja Marko Tiitusega usumaale. Osalejad olid tulnud Viljandist, Paistust,
Pärstist ja isegi Abja-Paluojalt, aga ka Tartust, Pärnust ja Tallinnast.
Rääkides pidulikul lõpujumalateenistusel viljadest, mida seminar kandis, riputati puu
otsa õunad järgmiste rikkustega: elujõud, head mõtted, head abilised, uued kogemused, uued teadmised, tolerants, osadus, usaldus, tänulikkus ja lootus. Õhtusöögi
ajal jagasid reisijad oma mõtteid ja tundeid ning ettepanekuid järgmiseks reisiks
86-aastane Salme võttis sellest reisist osa juba kolmandat korda – ta oli selle eest
Jumalale tänulik ja kui tervis lubab, tuleb järgmiselgi korral taas reisima. Maila oli
tänulik, et sai julgust juurde ja muutus avatumaks. Ilmi, nende muljete kirjapanijana
võttis seminarist osa rühmajuhina esimest korda. Mulle meeldis seminari sisu ja
ülesehitus, samuti fantastiline rühm. Väga huvitav ja rikastav reis. Väga meeldis
lõpujumalateenistus, mis läks eriliselt hinge, andis rahu ja rõõmu.
Tänu Jumalale, tänu läbiviijatele, tänu osavõtjatele, Jään ootama järgmist „reisi
usumaale“
Ilmi Kard
Seminari „Reis usumaale“ toetusrühma liige

ANNETAJATE JA
HASARTMÄNGU RAHA
TOEL SAI LASTE- JA
NOORSOOTÖÖ RUUM
OHUTUKS
Meie
kogudus
sai
Lõuna-Eesti
Päästeteenistuselt ettekirjutuse paigaldada koguduse laste- ja noorsootöö ruumidesse
automaatne tuletõrjesignalisatsioon. See oli kogudusele mõnda aega ülejõu käiv
ettevõtmine. Aga 2009.a. mais rahuldas Ettevõtluse Arendamise SA meie
projektitaotluse ning meile eraldati hasartmängu-maksu regionaalse investeeringute
fondist signalisatsiooni paigaldamiseks 57 050 krooni. Koguduse poolne finantseering
oli plaanis 30 042 ja toetajate poolne 7000 krooni.
Tänaseks on signalisatsioon paigaldatud. Tööd teostas Nano Turvasüsteemid OÜ
ja järelremondi ruumides tegi Viive Ehitus AS. Järelevalve oli annetuse korras Gunnar
Veermäe poolt. Kokku läks projekt ka natuke odavamaks – 69 499, omaosalus koos
partneritega 15 600 EEK.. Seda tänu vabatahtlikule tööle - suur tänu ka vabatahtlikele
abilistele Karl Luht, Jaan Männik ja Tiina Vilberg. Projekti kogumaksumuseks kujunes
69 500Koos oleme saanud ohutud ja puhtad tööruumid laste- ja noortega
tegelemiseks.
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TÄNAME LIIKMEANNETAJAID
HEA SÕBER!
On läbi saanud kirikuaasta 2009. Viljandi Jaani koguduses on üle 1000 liikme, kuid 16.novembri
seisuga on nendest oma kogudust liikmeannetusega toetanud vaid 238 koguduse liiget
(eelmine aasta sama ajaga 250 liiget). Kui Sina kuulud nende hulka, kes on oma annetuse
teinud, siis südamlik tänu selle eest! Kui Sina kuulud nende hulka, kes pole veel oma kogudust
toetanud liikmeannetuse näol, siis kutsume Sind üles seda tegema. Meie liikmeannetused on
kogudusele väga tähtsad – see teeb võimalikuks koguduse igapäevaelu korraldamise - kirik on
meie jaoks alati soe ja valge ning koguduse töötegijate palgad õigeaegselt makstud. 2009.aasta
eest on liikmeannetust võimalik teha kuni 15.jaanuarini 2010. Soovitusliku suuruse kohta
leiad info meie uuenenud koduleheküljelt www.eelk.ee/viljandi.jaani
Kui soovid, et kogudus edastaks info Sinu poolt tehtud annetuste kohta Maksuametile,
siis teata palun oma soovist koguduse kantseleisse ja saada meile oma isikukood.
Oleme tänulikud annetuse eest meie kogudusele!
Õnnistussooviga õpetaja Marko Tiitus ja
koguduse juhatuse esimees Tarmo Loodus

NOVEMBRIKUU ANNETAJAD
Eda Aas
Jaan Aavik
Marlene Aavik
Karin Allik
Raul Alliksaar
Enna Audova
Tiit-Uku Audova
Helve Hunt
Hilda Kaljula
Moja Konno
Rene Kiis
Jaana Kriisa
Enn Kullama
Kaidi Kullama

Heino Laagus
Alvar Lepp
Eva Loodus
Tarmo Loodus
Veera Looga
Vilen Looga
Kalju Mirka
Leili Mäe
Edith Naarits
Kadri Oras
Mihkel Oras
Eda Paakspuu
Valve Schvede
Leida Seeder

Sirje Sei
Tiiu Soesoo
Heldi Soobik
Külli Soobik
Liia Soosaar
Lembit-Kaur
Stöör
Ülo Stöör
Ülo-Tarmo
Stöör
Meelis
Suurkask
Taavi Sõukand
Enn Tammoja

Maie Tavaste
Jüri Teder
Katrin Thomson
Evi Trey
Õilme Tšikina
Merle Uba
Urmas Uba
Viktor Uprus
Kristiina
Vahemaa
Tiina Vilberg
Aivar Villems
Vaike Zalõbina
(seisuga 24.11)

KORJANDUSTEL ANNETATI
01.11 – 608.00 krooni
08.11 – 912.00 krooni
15.11 – 1058.00 krooni
22.11 – 581.00 krooni

Koguduse uue kodulehekülje
koostamine
Leerilaager Pilistveres
Advendiläkituste saatmiseks koguduse
liikmetele
Jõulupakid eakatele koguduse liikmetele

teenistusel osales 55 inimest
teenistusel osales 55 inimest
teenistusel osales 43 inimest
teenistusel osales 32 inimest
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PALJU ÕNNE, DETSEMBRIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED
01.12
02.12
02.12
03.12
03.12
04.12
07.12
08.12
09.12
09.12

Eda Aas
Aline Roid
Heli Vassar
Ene Laur
Tiiu Luht
Raili Mutli
Saima Liverson
Aili–Helene Saar
Helga Henning
Laine–Marianne Tusti

MAETUD

03.10
06.10
26.10
01.11
28.11

65
89
50
52
71
60
69
79
89
83

09.12 Lilian Sõber
65 15.12 Rein Uusmaa
72
10.12 Sale–Maret Jõgi
77 18.12 Ly Naelsoo
50
10.12 Kalju Mirka
61 21.12 Laine Tamm
85
11.12 Elli Tammistu
84 23.12 Aksel Kiik
68
12.12 Evi Murd
84 24.12 Aare Soesoo
59
12.12 Ruti Karilaid
74 24.12 Marlene Aavik
78
13.12 Leili Elise Lutsoja
86 26.12 Eda Paakspuu
57
13.12 Kalle Tölp
50 27.12 Arno Must
51
15.12 Helve Tikko
57 28.12 Laine Madisson
82
15.12 Hilda Olev
95
JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI TEID JA NOOREMAID SÜNNIPÄEVALAPSI!

Eino Tamm (25.11.1921 – 27.09.2009)
Anni Johanna Kuusik (14.02.1921 – 27.09.2009)
Eino Org (21.06.1932 – 20.10.2009)
Ilmar Parrest (1.04.1956 – 19.10.2009)
Ilmar Kotsar (03.02.1958 – 20.11.2009)
Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb.
Jh 11: 25

OOTAMEE UUSI LIIKMEID MUUSIKAKOLLEKTIIVIDESSE
Naiskoor IRIS, juhendaja Taimi Välba, 51 33 051, esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17 - 19
Koguduse ansambel, juhendaja Kadi Ritsing, 50 22 659, neljapäeviti kell 19 – 21
Mudilaste lauluring, juhendaja Signe Ristisaar, 58 164 966, neljapäeviti kell 17.30 – 18.30

KIRIK LAHTI tööpäeviti kantselei lahtiolekuaegadel
KANTSELEI KIRIKU KÄÄRKAMBRIS ON LAHTI
E: 15-18, T: 13-16, N: 13-17, L: 10–13, P: 9 – 9.45 ja pärast teenistust
K, R ja JÕULUDE AJAL – kinni

ÕPETAJA MARKO TIITUSE KÕNETUNNID: T: 13-16 ja N: 14-17
PIHIAEG: T: 16-17 või kokkuleppel
Koguduse aadress: Pikk 8, 71003 Viljandi
Telefon kirikus 43 33 000
Õp Marko Tiitus: telefon 53 41 33 94
Sekretär Tiina Vilberg: telefon 55 409 67

Koguduse konto SEB-s on 100 220 503 960 04

Kodulehekülg www.eelk.ee/viljandi.jaani
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee

Klaverifondi konto on 102 200 802 160 11

AL toimetus: Marko Tiitus, Tarmo Loodus, Mirjam Tiitus, Tiina Vilberg

