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Kristillinen kasvatus
Yhteistyökumppani: Igreja Evangélica Luterana de Angola (IELA)

Hankkeen kuvaus lyhyesti:
•
•
•

auttaa seurakuntia kasvamaan uskossa
tuottaa kirjapainon avulla tarvittavaa materiaalia seurakunnille ja rovastikunnille
vahvistaa seurakuntien työntekijöitä työssään

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 7-12/2018:
Vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla pidettiin Kristillisen kasvatuksen puitteissa lapsi- ja nuorisotyön
johtajille kapasiteettia vahvistava seminaari 13-16.8 Kunenella, 10-13.10 Luandassa, 15-18.10 Cabindassa ja
2-5.12 Huambossa. Heille opetettiin opetusmetodeja, neuvottiin miten he saavat hankittua opetusmateriaalia
ja kuinka käyttää hankkimaansa materiaalia. Työntekijät olivat motivoituneita ja innostuneita oppimaan
uutta.
Työntekijöiden kapasiteetin vahvistamiseksi järjestettiin seminaarit 20-23.9 Kuvelaissa, 28-30.9
Hanamhuulussa ja 7-9.12 Moxicossa. Seminaareihin osallistuivat kaikki seurakuntien työntekijät – lapsi-,
nuoriso-, nais- ja miestyön johtajat, rippi- ja kastekoulun opettajat, evankelistat, diakonit ja pastorit.
Työntekijöitä rohkaistiin ja opastettiin, kuinka kohdata seurakuntalaisia. Monet näistä työntekijöistä on
valittu tehtäväänsä ilman minkäänlaista kokemusta kyseisestä tehtävästä. He saivat seminaareissa valmiuksia
työn suunnitteluun ja työkaluja tehtäviensä hoitamiseen. Heillä oli paljon kysymyksiä, joita pohdittiin
yhdessä ja yritettiin löytää ratkaisuja.
Kielenkäännöksen tarkistusmatkat tehtiin Omukuluun 23-25.7 ja 27-29.8. Näiden matkojen yhteydessä
tarkistettiin Kristillinen avioliittokäsitys-kirjasen kielenkäännöstä nghumbiksi ja tämä työ saatiin valmiiksi.
Marraskuun 19-21 päivinä tarkistettiin Kristillinen dogmi-kirjasen kielenkäännöstä nghumbiksi ja sen
työstäminen jatkuu vielä tulevaisuudessa.
Shangalalan kirjapainossa painettiin Päiväntunnussana-kirjasia, kirkon vuosiohjelmia, Kristillinen
avioliittokäsitys-kirjasia nghumbiksi ja erilaisia seurakuntien tarvitsemia lomakkeita. Lisäksi IELA:n
ensimmäisen kirkonjohtajan, Nooa Ndeutapon, kirjoittama IELA:n historia -kirja saatiin TRF
P/MAYAMBA EDITORA-kirjapainoon. Kirja ei valitettavasti ehtinyt ilmestyä raportointivuoden aikana.
Musiikkikurssi pidettiin (perinteisesti) Shangalalassa 2-14.7. Lähetystyöntekijä, opettaja, Maritta
Peltokankaan siirtyminen alkuvuodesta eläkkeelle aiheutti suuren loven musiikkikurssille. Mutta onneksi
hänen tilalleen saatiin Rauna Nanden. Musiikkikurssille tarvittiin nuotinlukutaitoinen henkilö ja Rauna oli
ainoa, jolla tämä taito on. Musiikkikurssille osallistujat matkustivat omalla tai seurakuntien kustannuksella ja
yksi keittiöhenkilökunnasta vähennettiin, jotta budjetti pysyi suunnitelluissa raameissa.
Monitorointimatkallani Huamboon joulukuun alkupuolella sain ilokseni todeta kristillisen kasvatuksen
tekevän hyvää työtä ja kouluttajilla on taito saada osallistujat innostumaan.
Terveiset ja kiitokset tukijoille: Lämmin kiitos taloudellisesta tuestanne ja ennen kaikkea esirukouksista.
Markus Ndeutapo mainitsee, että monissa seurakunnissa ei ole työntekijöitä ja pyytäisimme erityisesti
rukoustukeanne tämän asian puolesta. Haasteita on monenlaisia ja tarvitsemme edelleen teidän tukeanne
selvitäksemme jokapäiväisessä elämässämme ja työssämme.
Raportoija: Hankevastaava Marcos Hafeni Ndeutapon vuosiraportin ja omien havaintojen perusteella koonnut EevaLiisa Rantasuomela

