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Nii kõlas kutse meie kiriku tippsündmusele - kirikupäevale ja vaimulikule laulupeole 
“Mo mano tulge, latse”.  12. juuni hommikul asutasid meie koguduse naiskoor “Iris” ja 
teised kutsele järgnejad sõitu koos Pauluse koguduse rahvaga Tartu poole . 

“Irise” naised ja Pauluse koguduse segakoori lauljad tõttasid lauluväljakule 3500 lauljaga 
kooslaulu harjutama ning meie suundusime kirikupäeva rännakutele. Antoniuse hoovis sätitud 
oaasis võis osa saada palvetundidest ja töötubadest, kuulata misjoniuudiseid, osta vaimulikku 
uudiskirjandust, kohata tuttavaid ja nautida lihtsalt hingekosutavalt ilusat ühtekuuluvustundest 
kantud päeva. Lastel oli põnev ja huvitav programm Treffneri gümnaasiumis.

Botaanikaaias mööda palverada kõndides imetlesime Jumala loodut – ja oli mida imetleda. 
Paljud lilled, mis botaanikaaias olid täies õiteilus, mu koduaias veel sugugi ei õitsenud.

Jaani kirikus toimunud konverentsil “Koguduse palet leidmas” käsitleti koguduse identiteedi 
küsimusi, lähtudes luterlikust perspektiivist, lähiminevikust tulenevatest väljakutsetest, 
misjonistrateegia arengutest ja lootustest-hoiakutest käesoleva aja väljakutsete keskel. 
Usuteaduse Instituudi rektor dr Randar Tasmuth, kes käsitles koguduse temaatikat läbi Pauluse 
kogemuse ja nägemuse, märkis, et väikese maa ja väikese rahva kirik võib paista väljastpoolt 
pääsupesa sarnasena: mõtle suurelt, vaata avaralt, keskendu vähesele, arvesta väikesega, siis 
aga vaata üles ja kaugele!

Juuli - August AD 2010                                                   Nr 7/167
Heinakuu – Aga sina pöördu tagasi oma telki, hoia osadust ja õigust ja              
                                                          oota alati oma jumalat      Ho 12: 7              
Lõikuskuu – Jeesus Kristus ütleb: Teie mõistate kohut maailma kombel,

                                           mina ei mõista kohut kellegi üle        Jh 8: 15
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Peapiiskop Andres Põder esitas lootustandvad arengusuunad: usk, visioon, ressursid, haridus, haldus, 
avatus, kasvatus, liturgia. Mõned ülestähendused peapiiskopi ettekandest: 

 esmaseks ülesandeks kirikule ja kogudustele on süvendada oma liikmete usulist elu, äratada 
südameusku, kasvatada pühendunud kristlasi;

 kõige suurem ressurss on inimeste ohvrivalmidus. Liikmeannetuste keskmine ei küüni kirikukogu poolt 
soovitatud 1%-ni sissetulekust, rääkimata juba piibellikust kümnisest. Annetamise usulise mõtte 
asjakohane selgitamine aitaks kindlasti tõhustada kiriku tööd;

 jüngerlust, õpilaseks olekut, tuleb mõista kui elukestvat õpet.

Oaasis jätkus sagimist ka vaatamata vihmale. Meie Hilda, kellel eluaastaid tublisti üle kaheksakümne ja 
kõndimisel abiks kaks keppi, trotsis vaprasti vihma ja elas kõigele pakutavale täie hinge ja südamega 
kaasa. Jaani kirikus vihmavarjust ja palvusel jumalasõnast kosutust saanuna tõttasime tagasi Antoniuse 
õuele, kus oli alustanud kontserti Armeenia/Eesti ansambel “Atlas”. Armeenia ja Türgi rahvaviiside saatel 
lahkusid vihmapilved Tartu kohalt selleks päevaks lõplikult. Ja oligi aeg otsida üles meie buss, mis viis meid 
lauluväljakule. 

Saabusime sinna varakult ja valisime endale parimad istekohad. Varsti kostuski trummide mürtsumine ja 
saabus rongkäik, täis imelistes rahvariietes ilusaid ja rõõmsaid inimesi – meie kiriku lauljad ja pillimehed 
kogunesid kokku suurele lavale. Pidu algas nimilooga “Mu mano tulge, latse”. Kõlas “Mu isamaa, mu õnn ja 
rõõm”. Laulupidu  tervitasid peaminister Andrus Ansip, Tartu linnapea Urmas Kruuse ja peapiiskop Andres 
Põder. Kooridele lisasid värvi solistid Hanna-Liina Võsa, Pille Lill ja Taavi Tampuu. Kooride liikumine laval ja 
vahepalade esitamine oli nii hästi korraldatud, kontserdi ajal ei tekkinud kordagi tühja ja igavat momenti.

Kontsert oli võimas ja suursugune. Kontserdi eelviimane lugu Urmas Sisaski “Agnus Dei” võttis oma 
ülevusega lausa kananaha ihule. Tänasime esinejaid pika aplausiga. Suursündmus – üle mitme aasta 
kirikupäev ja vaimulik laulupidu – on saanud tänaseks ilusaks mälestuseks; õppisime kogema kristlaseks 
olemise ülevust ja ühtekuulumise jõudu, tundsime taas õlatunnet omaenda koguduse liikmetega ja 
kogesime suurt vabadusetunnet. Teen sügava kummarduse oma reisikaaslastele, kellega koos veetsin 
hingekosutava päeva Jumala ligidal.

Kirikupäeva ja laulupeo sihtasutuse nõukogu esimees Jüri Ehasalu ütles suurürituse lõpuks: “Meie ühine 
töö ja hool andsid hea tulemuse ja võime väita, et see on üks kauneimaid lehekülgi meie kirikuloos. …. 
Homseks hooleks on mitte ainult saavutatud taset hoida, vaid edasi liikuda. Tormamata ja kiitlemata, tööd 
tehes ja üksteist toetades. Nii nagu ristirahvale omane ja väärikas….”.  

Maarika Sibrits
diakooniatöö toimkonna liige

RISTIMISED
16. mai   Henri Uba, sündinud 12.09.2009, Merle ja Urmase poeg. Ristiema Piret Laur.
24. juuni   Mia-Maria Mikaela Vuntus, sündinud 24.04.2009, Andreas Michael Silvio

  ja Maria tütar. Ristiema Triin Hakkaja.

Karoliina Elizabeth Pettai, sündinud 13.03.2009, Heiki ja Ulvi tütar.   
Ristivanemad Marianne ja Rein Ruus                                                              Jeesus ütleb:

”Laske lapsukesed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest selliste päralt on jumalariik”                                                                   
       Markuse 10:14

MATUS                                                                                                
19. juunil maeti Viljandi Metsakalmistul Eugenia Koik – 7.01.1930-14.06.2010
”Sest nõnda nagu kõik Inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks kristuses”
                                                                                                                                               I kr 15:22
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TTTÄÄÄNNNUUUDDD IIILLLUUUSSSAAA VVVÕÕÕIIIDDDUUUPPPÜÜÜHHHAAA EEEEEESSSTTT!!!
Viljandi oli tänavu võidupüha linn. Siin toimusid maakaitsepäeva ja võidupüha ettevõtmised, mis 
tipnesid 23. juunil paraadiga Vabaduse platsil. Enne paraadi toimus Jaani kirikus oikumeeniline 
võidupüha jumalateenistus, kus osalesid 
Eesti Vabariigi president, Riigikogu 
esimees, peaminister ja diplomaatiline 
korpus. Jaani kogudusele langes osaks au 
ja eesõigus teenida sel päeval lisaks oma 
kodulinlastele Eesti riigi ja rahva juhte. 
Jumalateenistusel valitses pidulik, rõõmus 
ja õnnistusrikas meeleolu. President 
Toomas Hendrik Ilves ütles paraadijärgsel 
vastuvõtul, et tegemist oli parima 
jumalateenistusega, kus ta oma ametiajal 
on osalenud. See on suur tunnustus meie 
kogudusele. 

Südamest suur aitäh kõigile, kes võidupüha jumalateenistuse ettevalmistamisele ja läbiviimisele 
kaasa aitasid:
 vaimulikud abipraost Hedi Vilumaa, õpetaja emeeritus kolonelleitnant Tõnis Nõmmik, Kaitseliidu 

peakaplan isa Aleksander Sarapik, pastorid Aamo Remmel ja Enno Rebane, abipastor Roland Tulik
 Viljandi Linnakapell Brass muusikud Arno Antoni juhatamisel, Viljandimaa Kammerkoor Toomas Volli 

juhatamisel, organist Kalev Rajangu
 Protsessioonil osalenud Taimi Välba, Ülo Stöör, Evija Leiaru-Kuldsaar, Kalmer Liimets, Tarmo Loodus
 Kiriku ja kiriku ümbruse korrastanud Helve Hunt, Tiina Vilberg, Enn Tammoja, Maie Tavaste, Hele-Mall 

Kiviste, Raja Aardevälja ja Kairi Kajo
 auväärsetele külalistele kohvilaua katnud Helve Hunt, Enna Audova, Maie Tavaste, Andra ja Keir 

Tetsmann, Mirjam Tiitus, Mai Muttika ja Raja Aardevälja
 Lilleseaded valmistanud OÜ Marcus Lillekaubandus
 Abiline välisministeeriumist oli Pille Unger

KOGUDUSE TÖÖKORRALDUS SUVEL
Õpetaja Marko Tiitus on puhkusel 12.-18. juuli ja 1.-25. august.

Sel ajal ei ole vaimuliku kõnetunde. 
Kiireloomuliste kiriklike talituste vajadusel palume helistada 12.-18. 07 ja 1.-13.08

õpetaja Hedi Vilumaale 534 85 573 ja 14.-25.08  õpetaja Arvo Lastingule 524 9654.

Koguduse sekretär Tiina Vilberg on puhkusel 20.07-16.08.
Meie rahaline seis ei võimalda sekretäri puhkuse ajaks talle asendajat palgata.

Kantselei on sel ajal avatud pühapäeviti kell 9-9.45 ja pärast jumalateenistust.
Liikmesannetusi saab tasuda tööpäeviti kell 10-17 kirikuvalvuri kätte. 
Loodame teie mõistvale suhtumisele ja kohtume taas augusti lõpus!
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SSSÕÕÕPPPRRRUUUSSSKKKOOOGGGUUUDDDUUUSSSEEEDDD AAAEEEGGGIIIDDDIIIEEENNNBBBEEERRRGGGIIISSS
Tartu kirikupäevade ja vaimulikku laulupeoga samal ajal peeti meie saksa sõprus-
koguduses Aegidienbergis igasuvist sõpruskoguduste päevi. Külalisi oli Greifswaldi 
(Saksamaa), Eindhoveni (Holland) ja Viljandi Jaani kogudusest. Viimast esindasid 
Heidi Oja, Mati ja Anneli Männamaa ning allakirjutanu koos tütar Elsbetiga. 

Seekordse kokkusaamise teemaks oli diakoonia. Kolmeks ja pooleks päevaks olid 
võõrustajad kokku pannud huvitava programmi. Neljapäeva õhtupoolik oli täidetud 
(taas)kohtumise rõõmuga, kui kohaliku koguduse õpetaja Birgit Henschel oma 
südamlikul moel päevad alanuks kuulutas.

Reedene päev oli pühendatud diakooniateemale. Kui meil Eestis ja ka Viljandi Jaani 
koguduses tähendab diakoonia eeskätt eakate ja puudustkannatajate teenimist, siis 
saksa kirikus on sellel märksa laiem haare – diakoonia tähendab sotsiaalset abi kõige 
laiemas mõttes, sh tegelemist ka sotsiaalselt tõrjutud inimestega.

Külastasime naaberküla Troisdorfi sotsiaal-psühhiaatrilist keskust, kust saavad abi 
vaimse tervise probleemide all kannatajad, näiteks depressioonis või psühhoosis 
olevad inimesed, samuti dementsed patsiendid ja nende lähedased. Pakutakse 
päevatoa teenust, et vabastada pereliikmeid pidevast hooldamiskohustusest, samuti 
koduhooldust. Päevatuba külastavatele hoolealustele on erinevaid tegevusi (käsitöö, 
meisterdamine, koos söögitegemine, puutöö jne). Selles majas oli väga südamlik ja 
hooliv õhkkond.

Tutvusime ka kohaliku narkosõltlaste keskuse tööga, kus narkoprobleemidega 
inimesed igakülgset abi ja toetust saavad, sest sageli pole nendel inimestel ju kindlat 
elukohta ega elementaarseid elamistingimusi. Kättesaadavad on arsti konsultatsioon, 
süstalde vahetus, pesu pesemine ja lõunasöök. See oli mõtlemapanev külastus ja 
väga tahaks loota, et vajadus selliste keskuste järele aina väheneb…

Laupäev oli huviväärsustega tutvumiseks – sõitsime 50 km kaugusele Reini jõe 
äärsesse Kölni linna. Kuna ilm oli jahe ja vihmane, saime linnas üsna vähe ringi 
jalutada. Oli põhjalik ekskursioon Kölni katedraalis, seejärel ühine lõunasöök saksa 
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rahvustoitude restoranis. Pealelõunal külastas osa inimesi germaani-romaani 
muuseumi, teine osa istus turistibussi, et läbi bussiakna linna tähtsamatest 
vaatamisväärsustest aimu saada.

Sõpruskoguduste päevade kulminatsiooniks oli muidugi pühapäev, kui 
suurejooneliselt tähistati 30 aasta möödumist Aegidienbergi kiriku torni ehitamisest. 
Päev algas piduliku jumalateenistusega kirikus, kus said sõna ka sõpruskoguduste 
esindajad tervituste ja kingituste üleandmiseks. Seejärel jagus kirikuaeda erinevaid 
tegevusi ja palju rõõmsat saginat kuni õhtuni – olid muusikalised etteasted erinevatelt 
kollektiividelt, lasteprogramm, söök-jook. Oli tõeline koguduse pidu julgelt üle 100 
osavõtjaga: lastega peredest kuni eakateni välja. Päev lõppes kirikus Taizè 
palvusega, kus õnnistusega saadeti koduteele külalised sõpruskogudustest. Pärast 
siginas-saginas veedetud päeva oli see eriliselt liigutav ja vaikne hetk iseenda, 
sõprade ja Jumalaga.

Suur tänu vastuvõtjatele külalislahkuse ja kosutavate päevade eest ning üle kõige 
tänu Jumalale sõprussidemete eest, mis meid ka üle erinevate keelte ja riigipiiride 
ühendavad!

Külaskäigu pani kirja Mirjam Tiitus

SSSÜÜÜGGGIIISSSLLLEEEEEERRR AAALLLUUUSSSTTTAAABBB SSSEEEPPPTTTEEEMMMBBBRRRIIISSS

Sügis on uute sihtide seadmise ja uute radade käimise aeg. Ootame Sind leerikooli, 
et tutvuda kristliku traditsiooni ja pärandiga, saada uusi teadmisi, osaleda põnevates 
aruteludes, õppida tundma Eesti Kirikut ja Viljandi Jaani kogudust. 

Leerikool annab võimaluse suhelda, küsida, arutleda, kogeda ja avastada. Leerikooli 
läbimine on kirikliku laulatuse eelduseks, annab õiguse ristida oma lapsi ja olla ise 
ristivanemaks. Leeriõnnistuse saanu on Viljandi Jaani koguduse ja EELK täisõiguslik 
liige.

Leerikool koosneb 6 õppetsüklist. Igal teisel nädalavahetusel on laupäeval kell 10-
13.30 leeritunnid ja pühapäeviti jumalateenistus ning vestlus. Õppimist toetavad 
kirikuõpetaja Marko Tiitus ja koguduse liikmetest tugiisikud. Leerikooli võib tulla 15-
aastasena, vanuse ülempiiri ei ole. 

Leerilaste ristimine ja leeriõnnistamine ehk konfirmatsioon on IV advendipühapäeval, 
19. detsembril kell 10.

Osalemiseks pane end 1. septembriks leerikooli kirja – kirjuta marko.tiitus@eelk.ee
või helista 5341 3394. Või kui oled leeris käinud, mõtle, kas Sinu sõprade ja tuttavate 
hulgas on kedagi, kellele see huvi pakub. Jaani kiriku ja koguduse uksed on avatud! 
Oled oodatud! 

Leerist loe lähemalt www.eelk.ee/viljandi.jaani - LEERIKOOL.
Koguduse õpetaja Marko Tiitus
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JJAAAANNII KKOOGGUUDDUUSSEE JJUUHHAATTUUSSEE 22001100.. AAAASSTTAA
EESSIIMMEESSEE PPOOOOLLAAAASSTTAA TTEEGGEEVVUUSSEE KKOOKKKKUUVVÕÕTTEE

Koguduse juhatus on 2010. aasta esimesel poolaastal läbi viinud seitse 
koosolekut ja langetanud kokku 46 otsust, millest üle 30 on seotud koguduse 
majandus-, personali- ja koguduse elu puudutavate küsimustega. Koguduse 
juhatuse initsiatiivil ja otsustuste alusel on koguduse ja tema majanduselu suhtes 
juhatus otsustanud olulisemates asjades järgmist:
 Eesmärgiga leida koguduse hoonetele ja ruumidele parim ja otstarbekaim kasutus, 

vaatas juhatus koos majandustoimkonnaga üle kõik ruumid, kaardistati nende 
seisukord, remondi ja sisustuse vajadused ning otsiti võimalikke lahendusi.

 Koostati ja esitati nõukogule kinnitamiseks koguduse 2010. aasta tegevuskava ja 
eelarve. Eelarve koostamisel otsustati kokku hoida küttekulusid 25 000 krooni ning 
vähendada 10% ulatuses kulusid töötajatele. Juhatuse ettepanek suurendada 
eelarve tulusid liikmeannetustelt 20 000 krooni võrra ei leidnud koguduse nõukogu 
poolt toetust. Seega vähendati veel tegevuskulusid.

 Täpsustati OÜ-ga Lapsehoiuteenused sõlmitud rendilepingu tingimusi, kohustades 
rendilevõtjat hoidma koguduse lastemaja sisetemperatuuri kõikides ruumides 
vähemalt +10 kraadi. OÜ Lapsehoiuteenused palvel vähendati nende üüri kuni 31. 
augustini 22,5% võrra. Sügisel arutame rendilepingu jätkamist.

 Raamatupidamine korraldati Maie Järvekülje lahkumise järel ringi. Tiina Vilberg 
nõustus raamatupidaja ülesannete täitmisega.

 Koos majandus- ja diakooniatöö toimkonnaga korraldati 1. mail talgupäev. 
Korrastati kirikusaali ja kiriku ümbrus ning tornialune ruum.

 Läbi on arutatud koguduse arengukava 2010-2017 erinevad tegevusvaldkonnad.
 2009. a tegevusaruanne ja majandusaasta aruanne on koostatud ja esitatud.
 Viljandi Jaani koguduse delegatsioon osales sõpruskoguduste päevadel 

Aegidienbergis 10.-13.juunil.

Tähtaegselt täitmata või väheselt täidetud otsustustega toimetatakse edasi:

 Franciscuse fondi toimimist arutame diakooniatöö toimkonnaga sügisel. 
 T-U. Audova korraldab septembriks koguduse varade arvestuse.
 T. Loodus koostab juulis pöördumise Päästeameti poole ettekirjutuses märgitud 

tähtaja pikendamise ja sunniraha mitterakendamisest loobumise kohta.
 H. Hunt töötab septembriks koos õpetajaga välja töötegijate ametijuhendid.
 Ühine töökoosolek koos Pauluse koguduse juhatusega ühiste huvide ja edasiste 

tegevuste ja arengute välja selgitamiseks korraldatakse pärast Pauluse koguduse 
õpetaja Mart Salumäe välislähetuse lõppemist 2011. aasta alguses.

 T. Loodus jätkab läbirääkimisi linnaga pastoraadi ruumide rendile andmiseks 
Kondase keskusele

 M. Kard tegeleb pastoraadi ruumide sanitaarremondi küsimuste lahendamisega.
Ülevaate tegi Helve Hunt
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KKKOOOGGGUUUDDDUUUSSSEEE MMMAAAJJJAAANNNDDDAAAMMMIIINNNEEE ––– MMMEEEIIIEEE ÜÜÜHHHIIINNNEEE HHHOOOOOOLLL
Meile meeldib puhas, soe ja õdus kirik. Rõõmustame, et kiriku ümbrus on ilus korras. Jumala-
teenistusel naudime igat meie hingele rõõmu ja rahu pakkuvat hetke. Et see nii on, toimetavad 
meil tublid töötegijad ja vabatahtlikud, toimetavad meie toimkonnad ja õpetaja.
Selle kõik teeme meile võimalikuks meie ise! Koguduseliikme annetused teevad võimalikuks 

koguduse igapäevaelu korral-damise vastavalt meie 
ootustele. Kirik on meie jaoks siis soe ja valge ja puhas, kui 
oleme kütte- ja elektriarved, vee- ja kanalisatsiooni ning 
maamaksu arved õigeaegselt ära tasunud. Koguduse 
töötegijad on meid nähes rõõmsad ja õnnelikud, kui me oma 
annetustega neile õigel ajal palgad välja maksame. 

2010. aastal oleme võtnud nõuks, et meie koguduses on 350 
annetajat ja me annetame koguduse elu korraldamiseks 
vähemalt 230 000 krooni. Siis suudame vaatamata raskele 
ajale hoida oma koguduse igapäevase jumalateenistusliku elu 
kvaliteeti ja töövaldkondade (kooride, laste- ja peretöö, 
diakooniatöö) arengut.

1.juuliks ehk poole aastaga laekus 
liikmesannetustena 113 274 krooni. See on pea pool selleks 

aastaks vajaminevast summast. Liikmesannetajaid oli 1. juuliks 161 - see teeb pisut vähem kui 
pool plaanitud 350-st annetajast.

TTTÄÄÄNNNAAAMMMEEE JJJUUUUUUNNNIIIKKKUUUUUU LLLIIIIIIKKKMMMEEEAAANNNNNNEEETTTAAAJJJAAAIIIDDD
Alates 27.05
Raul Alliksaar
Enna Audova
Helve Hunt
Rita Jaanimägi
Kalle Kadalipp
Tiia Kadalipp
Kairi Kajo
Enn Kullama

Kaidi Kullama
Kristel Kutser
Sirje Kõuhkna
Aino-Elju Känd
Kadi Lohu
Silvi Mitt
Märt Moll
Ülle Moll
Reet Post

Merle Uba
Urmas Uba
Ebe Unt
Taimi Välba
Rein Uusma
Kristiina Vahemaa
Aleksander Valdt
Eva,Tarmo Loodus
Tiina Vilberg

Aivar Villems
Edda Riesenberg
Tiit-Uku Audova
Andra Tetsmann
Anneli Männamaa
Liis Männamaa
Mati Männamaa
Meta-Helene Öngo

TTTÄÄÄNNNAAAMMMEEE KKKOOORRRJJJAAANNNDDDUUUSSSTTTEEELLL AAANNNNNNEEETTTAAANNNUUUIIIDDD
30.05 – 470.00 Aja Lehe paljundamiseks teenistusel osales 43 inimest
06.06 – 820.00 Altari lillekompositsioon teenistusel osales 54 inimest
13.06 – 1621.00 Kingitus Aegidienbergi kogudusele teenistusel osales 64 inimest
20.06 – 798.00 Võidupüha jumalateenistuse korraldamiseks teenistusel osales 49 inimest
27.06 – 561.00 Kiriku heakorra heaks teenistusel osales 47 inimest

Oleme tänulikud igale annetajale ja vabatahtlikule töötegijale, kes on andnud oma 
panuse meie koguduse tegevusse. Tänu Jumalale, et koguduseliikmed armastavad 
ja hoiavad oma kogudust.
Hea annetaja. Kui Sa soovid annetust tulumaksusooduseks Maksu- ja Tolliametis deklareerida, siis teata palun oma soovist 
koguduse kantseleisse ja saada meile oma isikukood.

Õnnistussooviga õpetaja Marko Tiitus ja juhatuse esimees Tarmo Loodus
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PALJU ÕNNE, JUULIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED
01.07 Liilia Juht 61
01.07 Karl Luht 87
03.07 Lilian Estorn 55
03.07 Helgi Koorits 51
03.07 Lea Saareoks 66
04.07 Sulev Elur 54
04.07 Eha Habicht 60
04.07 Galina Jakobson 70
06.07 Tiiu Hunt 53
08.07 Aksel Hüva 63
09.07 Külli Krull 52
09.07 Urmas Reitelmann 52
09.07 Eduard Riik 88
12.07 Merike Holmberg 50
12.07 Liidi Kliiman 72

13.07 Hedvi Annemägi 81
15.07 Leili Pihlak 67
18.07 Silvi Mäeorg 67
19.07 Ia Vester 64
20.07 Merike Ilves 50
20.07 Janne Pendis 52
21.07 Rita Puusepp 50
21.07 Leili Weidebaum 73
22.07 Vaike Zalõbina 63
23.07 Viktor Lätte 64
24.07 Aivar Villems 52
25.07 Meelis Kard 60
25.07 Estra Lutus 55
25.07 Jaan Pihlak 63
31.07 Tiiu Rohtlaan 55

PALJU ÕNNE, AUGUSTIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED
02.08 Daisy Alliksaar 53
02.08 Ene Kivirist 70
05.08 Kalju Pikas 79
06.08 Tiina Leiaru 51
08.08 Ivi Piir 68
08.08 Kiira Sumberg 75
08.08 Rein Õunpuu 58
09.08 Made Kello 74
11.08 Merle Kõiv 58
11.08 Maia Kärk 53
11.08 Juta Toos 76
12.08 Lembit-Kaur Kase 64

14.08 Aleksander Valdt 73
15.08 Sirje Müürisepp 67
18.09 Moja Konno 86
19.08 Leo Kooser 64
19.08 Astra-Silvia Valtson 88
26.08 Hurma Leim 56
27.08 Anne Lossmann 54
28.08 Tiit Aru 56
28.08 Hans-Aleksander Kuusik 89
29.08 Malle Kraavi 75
30.08 Iraida Arro 86
31.08 Marianne Ruus 58

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI TEID JA NOOREMAID SÜNNIPÄEVALAPSI!

SUVEHOOAJAL ON KIRIK LAHTI E-L 10-17 ja P 9-17
KOGUDUSE KANTSELEI KIRIKU KÄÄRKAMBRIS ON LAHTI

esmaspäeval 15-18, teisipäeval 13-16, neljapäeval 13-17, 
laupäeval  10–13, pühapäeval 9 – 9.45 ja pärast jumalateenistust 

20. juuli – 16. august on kantselei suletud

Koguduse aadress: Pikk 6, 71003 Viljandi                                                          e-post: viljandi.jaani@eelk.ee
Telefon kirikus  43 33 000
Õp Marko Tiitus: telefon 53 41 33 94                                                                  e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Sekretär Tiina Vilberg: telefon 55 409 67
Koguduse kodulehekülg  www.eelk.ee/viljandi.jaani
Koguduse konto SEB-s on 100 220 503 960 04
AL toimetus: Marko Tiitus, Tarmo Loodus, Mirjam Tiitus, Tiina Vilberg


