
HYVÄÄ JOULUA!! 

 

 
 

Hyvää Joulua teille kaikille meiltä täältä Villenasta!!  

Tarkoituksella halusin viivyttää kirjeen kirjoittamista, jotta voin laittaa heti meidän 

joulujuhlasta kuvia myös. Paljon on kerinnyt tapahtumaan viime kirjeen kirjoittamisesta, 

joten pidemmittä puheita laitan kuvia kaikesta tapahtuneesta.        

 

 

Lokakuussa saimme kauan odotetun ja rukoiltun pakettiauton!!  

 



 

Pakettiauton meille ajoivat Suomesta asti :Mertsi ja Leif, olemme suuressa kiitollisuuden velassa 
heille ja kaikille teille joiden ansiosta saimme pakettiauton!! Olette olleet Jumalan asialla ja Kiitos 
Herralle teistä kaikista! Saimme viettää muutaman päivän Mertsin ja Leifin kanssa ja nuo päivät 

olivat oikein siunauttuja.        

 

 

Olemme päässeet jo käyttämään pakettiautoa.       

 



 

 Tältä näytti meidän ruokavarasto, enään se ei ole noin täynnä, sillä tuolta olemme saaneet jakaa 
ruokaa noin 160 henkilölle (lapsia ja aikuisia yhteensä). Kaiken tämän olemme saaneet 
ruokapankilta Alicantesta. Aikaisemmin emme ole saaneet näin paljon ruoka tarvikkeita sillä 
meillä ei ole ollut omaa pakettiautoa ja useimmiten emme ole edes kerinneet vuokraamaan 
pakettia autoa syystä, että ilmoitus ruoka-avun saamisesta saattaa tulla samana aamuna 
aikaisin. Nyt kiitos Malmin Saalemin ja Mertsin ja Leifin jotka meille paketti auton toivat, vihdoin 
olemme saaneet sen määrän ruokaa kun pitääkin!! KIITOS HERRALLE!!!  

 

 

Tänä vuonna saimme osallistua ruoka-pankin keräykseen. Olimme kolmessa eri ruoka-
kaupassa kahtena päivänä ja teimme vuoro-työtä kaikki yhdessä. Teimme 2 ja puolen tunnin 

vuorjoa 09:30-21:30 ja näin ollen monta seurakuntalaista sai osallistua keräykseen.  



 

Joulua aterialla Ylistys ryhmän kanssa, aikaisemmin meillä oli ylistys ryhmän kokous, jossa 
keskustelimme asioista miten voimme parantaa toimivuutta. Aikaisemmin meillä ei ollut juuri 

ketään ylistysryhmässä ja nyt kun meitä on näin paljon, niin on tarve suuremmalle äänentoisto 
pöydälle ja mikrofoneille. Olemme alkaneet keräämään rahaa ja tällä hetkellä olemme saaneet 

kerättyä 100€ eli matkaa on vielä. 

 

  

Koko marraskuun ajan järjestin joulukäsityö kurssin, jossa teimme joulutyynyjä ja muita 
joulukoristeita.  



 

Kurssin ensimäinen päivä. 

 

Kurssin “hedelmiä” 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tänä jouluna lahjoitimme jokaiselle perheelle “joulukorin”, paketin sisällä oli turroineita 
(espanjalaisia joulumakeita) yhdessä kalenterin kanssa vuodelle 2022, kalenterissa on 

Raamatun kohta jokaiselle päivälle.   

 

 

 

 

 



 

Marraskuussa, Samuel kerkesi käymään Fuengirolassa yhdessä Mika Särkän kanssa, Juanele 
(apulaispastori) ja Walterin kanssa (pastori ystävä seurakunnasta Castallasta). Yhdessä he 
kävivät hakemassa materiaalia Evankeliointia varten. Seurakunnissa vierailtaessa, Samuel sai 
tavata monta vanhaa tuttua ja sai monta uutta ystävää.  

 

 

Joulujuhlasta kuva viime viikon sunnuntaina, paikalla oli noin 150 henkilöä. 

 



 

Seurakunnan romanien flamenco esitys oli aivan ihana. 

 

 

Pastori Samuelin Joulu saarna siitä miten etsiessä Jeesusta, ei pidä erehtyä kuten viisaat 
miehet aluksi erehtyivät mennessään Herodeksen luota etsimään Jeesusta. Meidänkään ei 

pidä eksyä Jeesusta etsiessä ja juhliessa Joulua sen oikean tarkotuksen mukaan.  

 

 



 

 

 

Kolme viisasta miestä tulivat seurakuntaan vierailulle tuomaan karkkia lapsille.  

 

 

 

 

 

 

  

Sekä teatteri esityksen, että tanssi esityksen kuvat ovat epäselviä, koska molemissa riitti 

vauhtia.       

 

 



 

 

 

Näiden kaikkien kuvien saattelemina, haluamme toivottaa 
teille sydämemme täydestä oikein HYVÄÄ JOULUA JA 

SIUNATTUA UUTTA VUOTTA 2022!!!! 

 

 

 

Kiitos kun olette jaksaneet muistaa rukouksin ja jos vain mahdollista niin muistakaa 
toki jatkossakin, se on meille todella tärkeää ja me muistamme myös teitä kaikkia 
rukouksin. Meidän rukouspyytönä olisi seurakunnan taloudellinen tilanne, sillä meillä 
oli monta perhettä/seurakuntalaista joilla oli koronavirus eivätkä sen takia päässeet 
kokouksiin. Toiset eivät taas tulleet sen takia kun pelkäsivät tartuntaa, joten tästä 
kaikesta johtuen myös seurakunnan talous kärsi. Paljon siunausta teille kaikille täältä 
Villenasta! Laitan kirjeen loppuun myös meidän yhteystiedot, jos saat sydämellesi 
antaa meille kannatusta rukouksen lisäksi tänne Villenaan. 

Saajan nimi : Iglesia Evangelica de Villena   

Sähköposti: samu_leader@hotmail.com  

Pankki BBVA tilinumero:  ES700 1820 1264 6020 1639 983  

Viite: Donacion Samuel Rodriguez 

(Monesti tehtäessä tilisiirto ulkomaille, pankki usein kysyy saajan koti osoittetta, 
osoitteemme on: Partida prado de la Villa numero 42, Postinumero 03400 Villena, 
Alicante Spain) 
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