TERE TULEMAST!

www.evk.ee

WIFI: EVK

Järgmisel nädalal:

Password/parool: elavavee

		
		
Kolmapäeval, 9. jaanuaril
			kell 18.30 teenistus (church) - Randy Eplin
		
Pühapäeval, 13. jaanuaril
			kell 11.00 Jumalateenistus (church) - pastor Barry Mitchell
			kell 13.15 koguduse kohvik (church cafe)
			

Eelolevad sündmused / Upcoming Events
Koguduse palvekoosolek / Church prayer
14. jaanuaril kell 18.30
EVK sünnipäeva pidu / EVK birthday party
20. jaanuaril kell 13.15
Uute liikmete klass / New members’ class
27. jaanuaril kell 13.15
Koguduse palvekoosolek / Church prayer
28. jaanuaril kell 18.30
Koguduse kohvik / Church cafe
10. veebruaril kell 13.15

Noortekas / Youth group
10. veebruaril kell 13.45
Koguduse palvekoosolek / Church prayer
11. veebruaril kell 18.30
Ülistuskoosolek / Worship night
13. veebruaril kell 18.30
Vabariigi Aastapäeva teenistus /
Independence Day service
24. veebruaril kell 11.00
Koguduse palvekoosolek / Church prayer
25. veebruaril kell 18.30

Elava Vee Koguduse e-mail: 		
		
Info@EVK.ee
Elava Vee Koguduse kodulehekülg (web page): 		
www.EVK.ee
Telefon (telephone):					
(372) 645 7677, 56 355 655
Postiaadress (mailing address):				
P/K 83, Tallinn 10502
Tallinna Kristlik Elava Vee Koguduse arve (bank account): LHV Pank EE897700771001965431
Spotify: 						
goo.gl/Ajgrfv
Instagram:
				
https://www.instagram.com/evktallinn/
Facebook:
https://www.facebook.com/Elava-Vee-Kogudus-250646198295504/

Koguduse liikmete aastakoosolek
Täna kell 13.30.
Kõik liikmed on kutsutud osalema!

Annual EVK members’ meeting
Today at 13.30.
All members are invited to attend!

Erikülaline
Kolmapäeval jutlustab
Randy Eplin.

Special guest
Randy Eplin will be ministering
in the Wednesday evening service.

Koguduse kohvik
Pühapäeval, 13. jaanuaril kell 13.15.
Kõik on oodatud! Igaühel palun võtta
kaasa veidi süüa ühisele rootsi lauale.

Church cafe
Sunday, January 13th at 13.15.
All are invited! Please bring food to
put on the buffet table to share.

Koguduse sünnipäeva pidu
EVK saab 18-aastaseks!
Tähistame 20. jaanuaril pärast
teenistust. Kõik on teretulnud!
Palume igal perel tuua
toitu ühisele lauale.

Church anniversary dinner
EVK will be 18 years old!
Celebration dinner January 20th
after the service. All are welcome!
Each family please bring
food for the buffet table.

Uute liikmete klass
27. jaanuaril pärast teenistust.
Kui sa soovid saada koguduse
liikmeks, palun registreeru
infolauas.

New members’ class
January 27th, after the service.
If you would like to be a member of
EVK, please sign up at the
information table.

NB!
Kui su kontaktandmed
(mobiiltelefon, meiliaadress jm)
on muutunud, anna palun
uued andmed Tuulile.

Notice:
If your contact information
(telephone, email address, etc.) has
changed, please let Tuuli know
your new information.

TEADMISEKS LAPSEVANEMATELE! / ATTENTION PARENTS!
See Piiblisalm on lastele meelde jätmiseks sel nädalal: Matteuse 7:24
Bible verse the children should memorize this week for next Sunday: Matthew 7:24

