
 

Jumala, meie Päästja heldus ja 
inimesearmastus ilmus, siis ta 
päästis meid mitte meie õiguse 
tegude tõttu, mida me nagu olek-
sime teinud, vaid oma halastust 
mööda.” (Tt 3:4–5) 

Järg lk. 2 

PEAPIISKOPI LÄKITUS  
KOGUDUSTELE JÕULU-
PÜHADEKS JA UUEKS 
AASTAKS 2012 

Armsad õed ja vennad! 
Johannese evangeelium kõneleb 
Jeesuse sünnist kui valgusest, 
mis paistab pimeduses. Küllap 
mõistame, et jutt on millestki, 
mida vajame sisemiselt, mis ei 
sõltu tehnilisest progressist, hõõg-
lambist või säästupirnist, mis puu-
dutab meie hinge. Hingevalgust 
ülistavad poeedid ja analüüsivad 
psühholoogid, sellest on saanud 
mõiste meie kõnekeeles. Mida 
see tähendab? 
Küllap midagi endastmõistetavat 
ja üldinimlikku. Lihtsalt headuse 
hetke. Igatsust headuse järele. 
Headuse kogemist ja jagamist. 
Usku headuse võitu ja võimu ka 
keset kõikehävitavat pimedust. 

Mitte üksnes kosmiline chaos 
ega juhus pole pime, seda on ka 
kaose ja kurjuse meelevallas olev 
inimene. Inimene, kes on kaota-
nud oma sihi, mõtte ja näo. Apos-
tel Pauluse sõnadega: „Meiegi 
olime kord arutud, sõnakuulma-
tud, eksijad, orjates mitmesugu-
seid himusid ja lõbusid, elades 
kurjuses ja kadeduses, olime 
vihaalused ja vihkasime üks-
teist.” (Tt 3:3) 
Valgus pole üksnes romantiline 
kujund. Valguse vajadus kasvab 
välja reaalsuse tajust, äratundmi-
sest, et sarnaselt elule pole hea-
duski viimselt meie endi meele-
vallas, meie tegude tunnus ja 
tulemus. Headuse olemus ja 
eetiline imperatiiv ulatub meist 
kaugemale, on meist väljaspool. 
Tõeliselt hea saab olla vaid Ju-
mal. Ja apostel jätkab: „Kui aga 
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EELK peapiiskop kutsub meid 
tunnistama rahvaloendusel 
oma kuulumist luteri kirikusse! 
Jeesus ütleb: „Kes mind tunnistab 
inimeste ees, teda tunnistan ka 
mina oma Isa ees, kes on tae-
vas.”(Mt 10:32) 
     31.detsembril algas rahvaloen-
dus. See on üheks olulisemaks 
teabeallikaks rahva elu-olu ja 
suhtumiste kohta. Loenduses on 
ka usku puudutavad küsimused.  
Rahvaloenduse tulemuste põhjal 
kujundatakse järgmise kümnendi 
avalikku arvamust ja langetatakse 
paljusid otsuseid.  
     Vastustest usku puudutavatele 
küsimustele teevad järeldusi ini-
mesed, kes alles otsivad oma 
teed, inimesed, kelle jaoks kirik on 
sotsiaalpartneriks ning sotsiaal-
teadlased ja kirikuloolased. Kui 
tahame olla misjoneeriv kirik, siis 
on rahvaloendus kindlasti üks 

võimalusi seda ülesannet täita — 
peame  Joosua eeskujul kuuluta-
ma: mina ja mu pere, meie teeni-
me Issandat. 
     Juhin tähelepanu rahva-
loenduse isikuankeedi usu 
kohta esitatavate küsimustele 
vastamisele — palun ärge jätke 
neid ühel või teisel põhjusel 
vastamata, kuigi nende vasta-
mine on vabatahtlik. Vastamise 
vabatahtlikuks jätmine ei tähen-
da, et need küsimused pole oluli-
sed, vaid sellega austatakse 
inimese õigust oma usku tunnis-
tada või ei. Kristlase jaoks on 
oma usu tunnistamine suurim 
eesõigus, see on  meile küsitluse 
kõrgpunkt. Küsimused usu 
(religiooni) kohta on vajalikud 
teabe saamiseks Eesti elanike 
usulise kuuluvuse kohta. See 
aitab välja selgitada, kas suhtu-
mine religiooni on aja jooksul 

muutunud. Meie vastused võimal-
davad kavandada programme eri 
religioonide ja kultuuride arengu 
toetuseks. (Täiendav informat-
sioon: http://www.stat.ee/rel2011)  
Küsimusi on kaks:  
Kas Te peate omaks kindlat 

usku ja  
P a l u n  n i m e t a g e  u s k 

(religioon) 
Esimesele küsimusele vastame 
lihtsalt jah, teine küsimus võimal-
dab luterlastele anda vastuseks 
luterlus. Kuna küsimus esitatakse 
alates 15-ndast eluaastast, tuleb 
sellele küsimusele vastamiseks 
peret, eriti noori ette valmistada. 
See võib olla nende elu esimene 
avalik usutunnistus.  
     EELK peapiiskop Andres Põ-
der on koostöös statistikaametiga 
lubanud kirikurahvast Rahvaloen-
duse läbiviimisel teavitada ja kaa-
sa haarata.             Järg lk. 2  

TÄNUD  TUBLIDELE 
VABATAHTLIKELE! 
HELE-MALL KIVISTE, RAJA 
AARDEVÄLJA ja FATME 
KLEBAN  – kiriku koristamine  
ENNA JA UKU AUDOVA, 
MEELIS SUURKASK, 
MEELIS KARD – kiriku 
kaunistamine jõuluajaks 
ENNA AUDOVA, RAJA 
AARDEVÄLJA, MAARIKA 
SIBRITS, KADRI KARRO 
ANDRA TETSMANN – 
eakate jõululõuna 
korraldamine 
DIAKOONIATÖÖ 
TOIMKOND JA UKU 
AUDOVA - eakate 
jõulupakide eest 
AIVAR BERZIN (OÜ 
VESTMAN) – jõulukuusk 
SILVIA SORO, MIRJAM 
TIITUS, MINNA 
ILMANIEMI – jõulupüha  
peremissa ja näidendi eest 
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05.01 Rosalia Helstein 56 
06.01 Selma Haavik 92 
07.01 Margo Kaleviste 50 
07.01 Heidi Oja  50 
08.01 Elvi–Anna Tulp 88 
09.01 Vaiki Talts  79 
09.01 Eda Vallimäe 55 
10.01 Ülle Kuldkepp 53 
10.01 Ivi–Reet Männik 75 
11.01 Rita Tirol  64 
14.01 Maie Hektor 67 
15.01 Ulvi Pihel  51 
16.01 Märt Moll  64 
19.01 Ingrid Agur  81 
19.01 Marju Moor  54 
20.01 Age Einulo  59 
20.01 Tiiu Reimets 69 
22.01 Leida Reinu  90 
25.01 Aino–Elju Känd 78 
26.01 Ülle Kivioja  66 
26.01 Hille Tõruvere 67 
29.01 Valda Raud  92 
29.01 Külli Priks  51 
30.01 Valdo Laurimaa 71 
31.01 Laine Kallasmaa 79 
31.01 Laura Rothberg 50 
31.01 Ilmi Samarüütel 92 
 

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI 
TEID JA NOOREMAID    
SÜNNIPÄEVALAPSI!  



Lk 2  

Karjased pöördusid tagasi, 
ülistades ja kiites Jumalat 
kõige eest, mis nad olid kuul-
nud ja näinud. Kõik oli olnud 
nii, nagu neile oli  räägitud.   
                                   Luuka 2:20 
 

     Kuigi jõulupühad on täna-
seks juba möödunud, kestab 
jõuluaeg ristirahva jaoks kuni 
kolmekuningapäevani. Sel päe-
val laulame üheskoos kauni-
maid jõululaule ning pühitseme 
Jaani kiriku ja koguduse sünni-

päeva. Jumala armust on see koda ja kogudus võinud püsi-
da 539 aastat, andes kõikidel aegadel tunnistust lootusest, 
valgusest ja armastusest, mis jõululapses on ilmunud meile 
ja kõikidele inimestele. 
     Aastavahetuse mõtetes ja meeleoludes tänan südamest 
kõiki teid, kes te ühel või teisel viisil olete lõppeval aastal 
andnud oma panuse kodukoguduse heaks. Tänan toetuse 
ja eestpalvete eest, mida olen isiklikult kogenud ning mis 
on mind innustanud, julgustanud ja inspireerinud. Kinnitan 
teile, et koos teiega on hea ja turvaline koguduses olla, 
elada ja kasvada. 
     Uue aasta hakul tuletan eriliselt meelde ja panen süda-
mele kaht algatust meie koguduses. Alates jaanuarikuu 
teisest pühapäevast võtame kasutusele uued jumalateenis-
tuse vihikud ning pühendame selle ja järgnevad pühapäe-
vad jumalateenistuse sisu ja vormiga tutvumisele. Nende 
pühapäevade jutlused on pühendatud jumalateenistuse 
olemusele, sümbolitele ja ülesehitusele, ühtlasi anname ka 
praktilisi juhiseid liturgias osalemiseks. Niisugune koolitus 
on eriti heaks võimaluseks neile, kes tunnevad, et mõni osa 
liturgiast või isegi jumalateenistus tervikuna jääb neile võõ-
raks ja arusaamatuks. Olgem siis valmis õppima ja avasta-
ma uut, olgem need, kes kannavad ja väärtustavad oma 
kiriku traditsioone! 
     Teiseks meenutan Viljandi Jaani ja Pauluse koguduse 
õpetajate pöördumist seoses kristliku lasteaiarühma loomi-
sega Viljandisse. See algatus saab olla edukas ja õnnistus-
rikas üksnes siis, kui kogudused seda aktiivselt toetavad, 
nähes selles oma missiooni ja võimalust Viljandi elanike 
teenimisel. Palun, et te mõtleksite läbi, kas teie peres, lähi-
konnas või tutvuskonnas on inimesi ja peresid, kellele jaga-
da infot kristliku lasteaiarühma avamise idee kohta ning 
keda kutsuda selles algatuses osalema, et anda oma pa-
nus kristlikel väärtustel põhineva hariduse edendamisel 
ning vaimselt tervema ja küpsema põlvkonna kasvatamisel. 
     Olgem meiegi need karjased, kes pöörduvad jõulupüha-
dest tagasi argipäeva, ülistades ja kiites Jumalat kõige 
eest, mida oleme kuulnud ja näinud, ning viies häid sõnu-
meid võimalikult paljude inimesteni, keda Tema meie teele 
läkitab.                                                               Marko Tiitus    
                                                                 koguduse õpetaja 
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...algus lk. 1 
     Jõulusündmuse vabastav 
vägi seisneb Jumala teos, 
tema headuse ja halastuse 
ilmsiks saamises Jeesuses 
Kristuses. „Sest nõnda on Ju-
mal maailma armastanud, et ta 
oma ainusündinud Poja on 
andnud, et ükski, kes temasse 
usub, ei hukkuks, vaid et tal 
oleks igavene elu,” kirjutab 
evangelist Johannes (Jh 3:16). 
Kogu Jeesuse isik, tema ees-
kuju, ohvrisurm ja ülestõusmi-
ne on selle eluandva armastu-
se väljendus ja allikas.         
On mõistetav, et jõulud täida-
vad inimsüdamed headuse ja 
armastusega, mis ülevoolava 
karikana ajendab heategudele. 
     Kas pole see õnne stardi-
pakk ja ühiskonna ülim siht? 
Kujutlegem maad, kus ükski 
isa või ema ei hülga oma last, 
kus abikaasade  vahel  valit-
seb truudus ja perekonnas 
hoolimine ja usaldus, kus  au-
sus   on au sees ning kainus ja 
väärikus hinnas, kus ligimest 
austatakse ja abivajajale ulata-
takse käsi. Headus ei eelda 
suuri investeeringuid, uusi 
makse, karmimaid seadusi, 
tõhusamat järelevalvet. Hea-
duse eeldus on hingevalgus, 
uus ellusuhtumine, ennastsal-
gavus ja julgus seista vastu 

hoolimatusele ja ülekohtule. 
     Uue aasta juhtmõtteks on 
pühakirja sõnad: „Ära lase 
kurjal võitu saada enese üle, 
vaid võida sina kuri hea-
ga.” (Rm 12:21) Headus võib 
tunduda nõrkusena, kuid ain-
sana on tal vägi hoida ja õn-
nestada elu. Jõuluvalguses 
oleme kõik kutsutud headuse 
käskjalgadeks – eestpalvetaja-
teks, lohutajateks, julgustaja-
teks, teenäitajateks, toetaja-
teks, rõõmustajateks. Headuse 
abimeeste suurimaks vaba-
konnaks on kristlased. Olge 
selle eest südamest tänatud! 
     Evangeelium Jumala hea-
dusest sunnib meid ikka ja 
taas otsustama, kas kuulume 
varju või valguse poolele. Het-
ki, kus sellest kuuluvusest 
tuleb tunnistada, millal meilt 
seda küsitakse, on palju, 
üheks selliseks ka eelseisev 
rahvaloendus. Hoolides hea-
dusest, oma rahvast ja kirikust, 
vastakem siis nagu kord 
Joosua: „Mina ja mu pere, 
meie teenime Issandat!“ Üle 
kõige aga tänagem Issandat, 
sest tema on hea ja tema hel-
dus kestab igavesti. 
     Õnnistatud jõulupühi ja 
algavat Issanda aastat 2012 
soovides             Andres Põder 
                      EELK peapiiskop 
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Algus lk. 1 
Koostöö on meile võimalus 
rahvaloenduse maksimaal-
selt heale tulemusele kaa-
sa aidata. Statistikaamet 
saadab rahvaloendust tut-
vustavad  materjalid kogu-
dustesse. Seega on meil 
kõigil võimalus kasutada 
neid selleks, et selgitada 
inimestele sobivas vormis 
ka usku puudutavatele 
küsimustele vastamise 
vajalikkust. 

     Rahvaloendus oli 
see, mis viis Maarja ja 
Joosepi Petlemma, kus 
tuli ilmale meie Lunas-
taja Jeesus Kristus. 
     Juhatagu ka eelolev 
rahvaloendus inimesi 
Kristuse ja tema tunnis-
tamise juurde! 
 

     EELK peapiiskop     
Andres Põderi pöördumist 
refereeris Tarmo Loodus.  

RAHVALOENDUS ...RAHVALOENDUS ...    
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Jõuluöö missal toimus 
ristimine ja konfirmat-

sioon. Pildil on õpetaja 
Marko Tiitus, Mari-Liis 

Kotsar, Hanna Soome, 
Kadre Viltmann, Iisi Kaa-

sik,  Kertu Luik, Rein 
Kessler, Liis Sander, 

Raiko Mutle, Merilyn Tiit. 

     Uus aasta on uus algus. Viljandi Jaani 
kogudus ootab Sind leerikooli. Siin saad Sa 
uusi teadmisi, tutvud Piibli, kristliku pärandi, 
õpetuse ja liturgiaga, osaled põnevates 
aruteludes, õpid tundma Eesti Kirikut ja 
Viljandi Jaani kogudust. 
     Leerikool annab võimaluse suhelda, 
küsida, arutleda, kogeda ja avastada. Leeri-
kooli läbimine on kirikliku laulatuse eeldu-
seks, annab õiguse ristida oma lapsi ja olla 
ise ristivanemaks. Leeriõnnistuse saanu on 
Viljandi Jaani koguduse ja Eesti Evangeelse 
Luterliku Kiriku täisõiguslik liige. 
     Leeriõpetus toimub koos Viljandi Pauluse 
koguduse õpetaja ja leeriõppijatega. Leeri-
laager toimub Pilistveres koos Tallinna Jaani 
ja Viimsi kogudusega. 
     Leerikool koosneb 7 õppetsüklist. Igal 
teisel laupäeval kell 10-13.30 on leeritunnid 
kordamööda Jaani ja Pauluse kirikutes ning 

igal teisel pühapäeval osalevad leeriõppijad 
jumalateenistusel ning rühmavestlusel oma 

tulevases kodukirikus. Õppimist toetavad 
Jaani koguduse õpetaja Marko Tiitus ja 
Pauluse koguduse õpetaja Allan Praats. 
     Leerikooli võib tulla 15-aastasena, vanu-
se ülempiiri ei ole. 
     Leeriõppijate ristimine toimub ülestõus-
mispüha öisel vigiilial, 7. aprillil kell 23. Lee-
riõnnistamine ehk konfirmatsioon on nelipü-
hal, 27. mail kell 10. 
Esimene kogunemine on laupäeval,      
04. veebruaril kell 10-13.30 Jaani kiriku 
keldrisaalis. 
Kui soovid osaleda leerikoolis ning saada 
Viljandi Jaani koguduse liikmeks, siis pane 
end 1. veebruariks leerikooli kirja – kirjuta 
marko.tiitus@eelk.ee või helista 5341 3394. 
Kui oled leeris käinud, mõtle, kas Sinu sõp-
rade ja tuttavate hulgas on kedagi, kellele 
see huvi pakub. Jaani kiriku ja koguduse 
uksed on avatud! Oled oodatud! 

KEVADLEER JAANI JA PAULUSE KOGUDUSTESKEVADLEER JAANI JA PAULUSE KOGUDUSTESKEVADLEER JAANI JA PAULUSE KOGUDUSTES   

JÕULUD OLID SÜNDMUSTEROHKED 

Ristimine ja konfirmatsioon jõuluöö missal 
24.detsembril Jaani kirikus  

Koguduse eakate jõulupuu oli 
13.detsembril kiriku keldrisaalis. 

Jaani ja Pauluse koguduste ühine pere-
missa I jõulupühal Jaani kirikus. Ülle 
Kalviku näidendi „Minu elus ei juhtu      
midagi põnevat“ lavastas Silvia Soro. 

Koguduse laste lauluringi jõulupuu oli 15.detsembril 
Jaani kiriku keldrisaalis: jõulunäidend nukkudega. 



  

TÄNAME KORJANDUSTEL                   TÄNAME KORJANDUSTEL                   
ANNETANUIDANNETANUID   

  4.12 eakate jõululõunaks 95,94 € (teenistusel osales 49 inimest)  
 11.12 kiriku kaunistamiseks 67,79 € (teenistusel osales 52 inimest)  
 18.12 kogudusetööks  44,71 € (teenistusel osales 24 inimest) 
 24.12 kogudusetööks 109,35 € (teenistusel osales 195 inimest) 
 25.12 Jaagu Lasteaed-Põhikoolile laud-trummi soetamiseks 267,52 €    
          (teenistusel osales 168 inimest) 
 31.12 kogudusetööks 20,50 € (teenistusel osales 26 inimest)  

www.eelk.ee/viljandi.jaani 
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KANTSELEI 
JA KIRIK ON 

LAHTI 
teisipäeval 13-16,     
neljapäeval 14-17,  
pühapäeval  9-9.45 
ja pärast jumala-

teenistust 
    

ÕPETAJA MARKO 
TIITUSE 

KÕNETUNNID 
 

teisipäev  kell 13-16 ja 
neljapäev kell 14-17 

 

PIHIAEG 
 

teisipäeval kell 16-17 
või kokkuleppel 

 

OIKUMEENILINE     
ALLIANSSNÄDAL               

8.-15. jaanuaril kell 18  

MUUDETUD ISSANDA JEESUSE                
KRISTUSE VÕIDU LÄBI 

Pühapäev, 08.01 Viljandi Pauluse kirik 
  Jutlus: Ester Miruškova, Viljandi Uue Elu kogudus 
Esmaspäev, 09.01 Viljandi Baptistikirik (Maramaa 1a) 
   Jutlus: Marko Tiitus, Viljandi Jaani kogudus 
Teisipäev, 10.01 Viljandi Elu Sõna kogudus (Viiratsi) 
   Jutlus: Aamo Remmel, Viljandi Baptistikogudus 
Kolmapäev, 11.01 Viljandi Uue Elu kogudus (Eha tn 3) 
   Jutlus: Allan Praats, Viljandi Pauluse kogudus 
Neljapäev, 12.01 Viljandi Jaani kirik  
   Jutlus: Guldar Järve, Eesti Kristliku Nelipühikiriku Abja kogudus 
Reede, 13.01 Viljandi Adventkogudus (Uku 11a) 
   Jutlus: Roland Tulik, Viljandi Uue Elu kogudus 
Laupäev, 14.01 Viljandi Jaani kirik  
   Jutlus: Enno Rebane, Viljandi Elu Sõna kogudus 
Pühapäev, 15.01 Viljandi Pauluse kirik 
   Sõnaga teenivad kõik Viljandi koguduste vaimulikud 

SUUR TÄNU TOETUSE EEST!SUUR TÄNU TOETUSE EEST!SUUR TÄNU TOETUSE EEST!   
Lõppenud on aasta 2011. Meie koguduses on üle 1000 
liikme. Aasta lõpuks on nendest oma kogudust liikmes-
annetusega toetanud vaid 264 (2010.  298) inimest. Sü-
damlik tänu neile, kes on oma liikmesannetuse teinud.  
Meie annetused on kogudusele väga tähtsad – see teeb 
võimalikuks koguduse igapäevaelu korraldamise: kirik on 
meie jaoks alati soe ja valge ning koguduse töötegijate 
palgad õigeaegselt makstud.  

Kui Sa pole veel oma kogudust liikmesannetusega toeta-
nud, siis kutsume Sind üles seda tegema — 2011.aasta 
eest on liikmesannetust võimalik teha kuni 
15.jaanuarini. Soovitusliku annetuse suurus on 1% anne-
taja sissetulekust või vähemalt 23 eurot aastas (õpilastele 
ja kindla sissetulekuta inimestele). Täpsem teave on kogu-
duse koduleheküljel www.eelk.ee/viljandi.jaani  

Kui soovid, et kogudus edastaks info Sinu poolt tehtud anne-
tuste kohta Maksuametile, siis teata palun oma soovist kogu-
duse kantseleisse ja saada meile oma isikukood. 
 

                       Oleme tänulikud annetuse eest meie kogudusele!                 
Õnnistussooviga õpetaja Marko Tiitus ja                                       

koguduse juhatuse esimees Tarmo Loodus 

Viljandi Jaani Koguduse aadress:                    
Pikk 8, 71003 Viljandi 
www.eelk.ee/viljandi.jaani                                                         
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee 
Kantselei t. 433 3000 
Õp Marko Tiitus: t. 53 41 33 94     
e-post: marko.tiitus@eelk.ee                                                               
Sekretär Tiina Vilberg: t. 55 409 67                                                                
Koguduse konto SEB-s on        
100 220 503 960 04 
AL toimetus:  
Marko Tiitus, Tarmo Loodus, 
Mirjam Tiitus, Tiina Vilberg 

  

TÄNAME  TÄNAME  
DETSEMBRIKUU  DETSEMBRIKUU  

LIIKMESANNETAJAIDLIIKMESANNETAJAID    
 
Eda Aas, Ardi Aleksandrov, Ivo ja Raul 
Alliksaar, Anne-Ly Annama, Enna ja Tiit-
Uku Audova, Merike Holmberg, Helve Hunt, 
Iisi Kaasik, Kalle ja Tiia Kadalipp, Kairi Kajo, 
Jaana Kaljula, Ilmi ja Meelis Kard, Mikk 
Kard, Kadri ja Mariina Karro, Kristi Kerner, 
Marju Kindlam, Janek Kink, Ene Kirotar, 
Ingrid ja Aleksandr Kostin, Artur ja Helgi 
Kotsar, Kalev ja Mare Kotsar, Silvi Kont, 
Eve Kreisman, Enn ja Kaidi Kullama, Sirje 
Kõuhkna, Malle Liivak, Krista Liseiski,  
Saima Liverson, Kadi Lohu-Mikk, Karin ja 
Kätlin Lohu, Aili London, Eva ja Tarmo 
Loodus, Leili-Elise Lutsoja, Tiiu Lätte, Egert 
Mikk, Merike Mitt, Evi Murd, Raili Mutli, Silvi 
Mäeorg, Anneli, Liis ja Mati Männamaa, Ave 
Mölster, Epp Niidri, Igor Oja, Eda Paaks-
puu, Anu Peiel, Eveli Peterson, Jelena 
Pärle, Elgi Rego, Anneli Romulus, Heli 
Saamer, Tõnis Savi, Maarika Sibrits, Vahur 
Sõstra, Tiia Sülla, Katrin ja Priit Tambet, 
Enn Tammoja, Andra Tetsmann, Mirjam 
Tiitus, Keida ja Indrek Tirmaste, Liina ja 
Kristjan Toomjärv, Elvi-Anna Tulp, Pille-Riin 
Tuuksam, Mare ja Kalev Tõnisson, Merle ja 
Urmas Uba, Rein Uusma, Aleksander Valdt, 
Anneli ja Heli Vassar, Tiina Vilberg, Allan 
Vissak, Taimi Välba, Koidu Atonen, Maime 
Toomjärv 

Ajast igavikku kutstud 
ja 13. detsembril  
kristlikult maetud 

 

Martin Palmsaar 
  

20.12.1924 – 08.12.2011 
 

Mina olen ülestõusmine ja elu.      
Kes minusse usub, see elab,         

isegi kui ta sureb 

 

24. detsembril on  
RISTITUD JA     

KONFIRMEERITUD 
Iisi Kaasik, Rein Kessler, 
Kertu Luik, Raiko Mutle,         

Liis Sander, Hanna Soome, 
Merilyn Tiit ja                  

Kadre Viltmann 
KONFIRMEERITUD 

Mari-Liis Kotsar 


