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Itsenäisyyskirkko—Kiitos veteraaneille ja kaikille

Revontulet ensi kertaa esiintymässä. Kiitos! kuva M-L Hassinen
Oik. ja alla Nanaimon ja Emmauksen joulujuhlatunnelmia!

Thank you
Everyone!
Kuvat
Timo S.

Suomikirkon Ystäväkirje

Kiitos Korsukuoro ja Emmaus-kuoro! kuva M-L Hassinen

Kauneimmat joululaulut 15.12—saimme Vancouverin
kamarikuoron johtajan Kari Turusen vieraaksemme! Kiitos!
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juhlaohjelman esiintyjille ja järjestäjille! kuva M-L Hassinen

Arvojärjestys—Value priority
Tänä päivänä puhutään päljon yksilon jä eriläisten
yhteisojen ärvoistä. Yritykset säättävät esimerkiksi mäinostää että heille äsiäkkään kuunteleminen
täi yhtion luotettävuus ovät tärkeitä ärvojä. Hyviä
jä merkityksellisiä ärvojä on olemässä kymmenittäin, jä useät niistä ovät jolläin tävällä käikkiä
ihmisiä yhdistäviä. Professori jä tietokirjäilijä
Brene Brown suosittelee jokäiselle ihmiselle
kuitenkin yhden täi kähden tärkeimmän ydinärvon loytämistä jä niistä kiinnipitämistä. On kyse
sitten rehellisyydestä, terveydestä, käuneudestä,
uskollisuudestä, väpäudestä, tyostä, luonnostä,
perheestä, uskostä täi räkkäudestä - väin joitäin
ärvojä luetelläkseni, on tärkeää tietää minkä
värässä seison jä käädun. Kun ihminen tietää mikä
hänelle on oikeästi ärvokästä jä minkä eteen hän
on välmis näkemään väivää jä käntämään västuutä, silloin elämässä on myos enemmän tärkoitustä
jä merkitystä.
Tämä vuosi on tärkeä Emmäukselle! Juhlimme 40
-vuottä huhtikuussä. Se on suuri kiitoksen jä ilon
äihe. Olen kiitollinen Jumälälle, siitä että hän on
pitänyt huoltä jä johdättänut myos meidän seuräkuntää läpi kuluneiden vuosien.
Suomäläissiirtoläisten seuräkuntänä olemme yksi
osä suurtä kokonäisuuttä: pälvelemme Jumälän
vältäkuntää, Kristuksen kirkkoä määilmässä. Julistämme Kristuksen voittoä synnistä jä kuolemästä
jä odotämme häneen päluutään kunniässä. Tämä
on kirkon perustehtävä käikkiällä määilmässä,
tuodä universääli evänkeliumi Jeesuksestä
Kristuksestä esiin päikällisesti sänoin, sävelin jä
kätten toin.
Tämä vuosi tulee todennäkoisesti olemään myos
tärkeä päätosten tekemisen vuosi seuräkunnällemme. Kuinkä voisimme yhdessä turvätä sen,
että tulevinäkin vuosinä Emmäus voisi ollä mähdollisimmän monelle selläinen kotiseuräkuntä,
jonne on hyvä tullä iästä jä elämäntilänteestä
riippumättä.
Toivottävästi pullän jä piiräkäntuoksu houkuttelee jätkossäkin ihmisiä Emmäukseen. Toivottävästi musiikki tuo iloä, hoitää sielujä jä keventää
sydämiä. Toivottävästi Jumälän pyhä sänä jä
ehtoollisen lähjä säävät väikuttää keskellämme
vähvistäen uskoämme jä räkkäuttämme.
Toivottävästi Kristuksen seuräkuntä jä siihen
kuuluminen on mähdollisimmän monelle myos

tärkeä ärvo, jotä häluämme vääliä omältä
osältämme. Minä uskon, että Jumälä edelleenkin
johdättää jä äntää meillekin äpunsä.
Siunauksin, Timo-pastori

***** There is much tälk todäy äbout the välues of
the individuäl änd the different communities. For
exämple, compänies mäy ädvertise thät listening
to ä customer or being trustworthy äre
importänt välues to them. There äre dozens of
good änd meäningful välues, änd mäny of them in
some wäy unite äll people. However,
professor änd äuthor Brene Brown recommends
thät everyone find änd stick to one or two of the
most importänt core välues. Whether it is
honesty, heälth, beäuty, loyälty, freedom, work,
näture, fämily, fäith or love - just to näme ä few
välues, it is importänt to know where I ständ änd
fäll. When one knows whät is reälly väluäble to
him/her änd whätever he or she is reädy to work
on änd täke responsibility for, there is älso more
purpose änd meäning in life.
This yeär is importänt for Emmäus! We äre
celebräting our 40th änniversäry in April. It is ä
greät cäuse of grätitude änd joy. I äm gräteful to
God, the fäct thät he häs täken cäre of änd led our
congregätion over the päst yeärs. As ä
congregätion of Finnish migränts, we äre pärt of ä
big picture: serving the kingdom of God, the
Church in the world. We procläim Christ's
victory over sin änd deäth änd äwäit his return in
glory. This is the bäsic mission of the Church
throughout the world, to bring forth the
universäl gospel of Jesus Christ locälly through
words, songs, änd by serving others.
This yeär is älso likely to be än importänt yeär
whät comes to decision mäking for our church.
How cän we work together to ensure thät, for
yeärs to come, Emmäus cän be the home church
for äs mäny people äs possible. Hopefully the scent
of bun änd pästry will continue to ätträct people to
Emmäus. Hopefully the music will bring joy, cäre
the soul änd lighten the heärt. We hope God's Word
änd the gift of the Holy Communion cän work in our
midst to strengthen our fäith änd our love. We hope
thät the Church änd belonging to it is älso än
importänt välue for us änd we wänt to nurture it.
I believe thät God will continue to leäd us änd give
us His help in the future äs well. Blessings, Pastor Timo

Memorial Gifts

ON OUR WAY…. KEHDOSTA
HAUTAAN...
In Memoriam
Martti Kallio 83 yrs
Tellervo Ikonen 91 yrs
Bertha Hagglund 94 yrs

Muistolahjoituksia

Donators names not available
on website....
Kiitos tuestanne ja muistamisestanne!
Taivaan Isän siunausta! Thank You for your
support! May God Bless You! Donations
after Jan 26, in the April-May Newsletter.

Kevättä kohti - Coming Special Events:

Jesus says: “I am the resurrection and the life.
He, who believes in me will live even though he
dies.” John 11: 25

Jeesus sanoo: “Minä olen ylösnousemus ja
elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka
kuoleekin.” Joh. 11:25



Feb 16th Bilingual Music Worship - Matkalaisen
Messu at 11am, Emmaus Choir, Communion, Choir
Fundraising: Lunch and Cake $10/min



March 1 st Bilingual service at 11am, Revontulet
performing



March 8th AGM– Emmauksen vuosikokous, after
11am Bilingual service, Potluck Coffee



March 15th at 11 am Veteraanien
kirkkopyhä— War Veterans Sunday,
Choir, Korsukuoro, Revontulet, Dinner
$15 *children for free—Päivällinen $15

Tulevat jumalanpalvelukset Nanaimossa,
Victoriassa sekä Länsi-Kelownassa:
Nanaimo: Sat. at 10.30 am Jan 11, Feb 8, March
14, April 18 &May 9
Victoria: Sat. at 2.30pm Jan 11, Feb 8, March 14,
April 18 & May 9.
West Kelowna: Jan 18, Feb 15, March 28,
April 11! (huom. muutos April) & May 23.

*lapset ilmaiseksi Ruokien keräilylista eteisessä.
Keittiössä palvelee ryhmä#2



Maaliskuu 27 perjantai: Siivouspäivä
kirkolla! Harjat heilumaan, pölyt pois.
Aloitamme klo 10 . Miesten apua tarvitaan myös!
Church Clean-Up Day March 27th Friday at 10am!!



April 4th BAZAAR at 11am KEVÄTMYYJÄISET!
(keittiössä palvelee ryhmä# 3) — ke 1 pv ja pe 3 pv.
PIIRAKKATALKOOT! Myyjäisissä vanhojen tavaroiden
myyntipöytä. Voit tuoda hyväkuntoisia ,ehjiäastioita,
koriste-esineitä ym. Ei vaatteita, ei kenkiä.

*Voisitko ajatella….kirkossa tarvittaisiin mielellään pääsuntio
ja suntioita, laitathan rohkeasti nimeä kalenteriin kirkon

April 19th Emmaus 40th Anniversary Celebration
aulassa— kiitos jo etukäteen! Lisätietoja Timo-pastorilta.
& Bilingual Worship at 11am—All Welcome!
*Also if your child/grandchild(ren) has not been baptized or
*** Erityiskiitokset: Anulle, Aninalle ja Alexalle ja vaihtothey are about at a confimation age please talk to Pastor
oppilastytöille jälleen jouluglögeistä ja pipareista joulukirkoissa!
Timo!
*Terhille, kuorolle ja Jukalle joululauluista, samoin vahvistetulle

Also Please mark already Your Calendars:
Emmaus Summer Camp 2020 on August 13-16.
All Ages Welcome! See You at Stave Lake,
Mission, BC.

Pohjolan Pojille, Revontulille sekä Merille ja Lemmikille. *Kiitos
naisille heidän työstään ja lahjoituksistaan seurakunnalle, kiitos
joulupuurosta ja tarjoiluista, kiitos joulupukille lahjoista ja kiitos
kaikille esiintyjille hienon joulujuhlan toteuttamisesta!
*Kiitos Kartanon pojillle kirkon pihatöistä (Matti, Allan ja Eero)
*Kiitos Jussille kirkon siisteydestä ja ahkerasta työstä!

Juhlat tulossa pian Thunder Bayn Hilldaleen. Suomi Konferenssi 24.26.4. Herää, hieraise silmiäsi ja ilmesty paikalle Ukkoslahteen
ihmettelemään. Tarkempi ohjelma helmikuun Isien Usko lehdessä .

E M M A U S LUTHERAN CHURCH

SUOMIKIRKKO

6344 Sperling Ave., Burnaby, B.C., V5E 2V4

Pastor Timo Saarinen,

Cellular 604-488-9434
Office & Fax: 604- 521-7927

Web-page: http://www.emmauslutheranburnaby.com

FUTURE ROAD TO EMMAUS
The second Future Road to Emmaus meeting was held on Sunday, January 19th
with approximately 35 members in attendance. These meetings are intended to be
the start of some very important and difficult decisions regarding the future of Emmaus. Emmaus
council presented the facts of our current financial situation.
The main fact being that Emmaus can not continue to operate as it has been in the long term.
Unfortunately the offering donations have continued to decline at such a rate that even the rental
revenue can not keep up with this. Council presented different options for consideration as well as
opening it up to the members for their input and ideas. During this meeting we had a representative
from Catalyst Development come and talk to us about what their non-profit company does and the
work they have done with other Lutheran BC churches. If you have any ideas or thoughts on how
Emmaus should proceed this is the time to voice them. Please feel free to talk to either Pastor Timo or
any council member. You can also leave a note in the offering basket or in the mail. Our Annual
General Meeting is March 8th following the 11 am Sunday service. We strongly encourage every
member who can attend to come and have their voice heard.

