Õnnitleme sünnipäevalapsi

Sünnipäevaõnnitlusi saab edastada tööpäeviti kella 9-14.30 Pereraadio üldtelefonil 748 8458.
Samuti võib õnnitlusi saata ka meiliaadressile pereraadio@pereraadio.ee või postiga: Riia
22a-2, TARTU 51010.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neljapäev, 6. august 2020
Tänased sünnipäevalapsed on: AIME JÄRV, HELGI MEINHARD, ENE LODI, REET
LÄÄTS, KAUPO KANT, PAUL GILL, ENNO TANILAS ja PILLE TAMMELAN.
AIME JÄRV – Psalmis 73 salmis 28 on kirjutatud: “Aga minu õnn on, et ma olen Jumalale
ligi; Issanda Jumala peale panen ma oma lootuse, et jutustada kõiki Sinu tegusid.” Õnnistatud
sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist soovib Tartu Salemi Baptistikogudus.
AIME JÄRV – Luuleridadega “Palju päikest, rõõmu, rahu, / kõike head, mis hinge mahub. /
Õnnistet Su päevad olgu, / Taevast tarkus ikka tulgu. / Olgu torm või paistku päike, / usu jõud ei
ole väike, / pööra pilk vaid Taeva poole, / anna kõik Sa Isa hoolde.” Õnnitleb Laura.
HELGI MEINHARD - Et tervis ei taganeks, et jõud ei väheneks, et iga päev tooks Teie ellu
rõõmu ja õnne. Kõike seda head ja kaunist soovib pensionäride ühendus „Kodukotus“!
ENE LODI - Kõlagu Teile tervituseks 121se Psalmi 7s salm: "Issand hoiab Sind kõige kurja
eest, tema hoiab Sinu hinge." Jumala hoidmist ja kaitset igasse päeva soovib Tartu Pauluse
kogudus.
REET LÄÄTS ja KAUPO KANT - Psalmis 86 salmides 6 ja 13 on kirjutatud: “Õnnis on
inimene, kelle tugevus on Sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad! Õnnis on inimene, kes Sinu
peale loodab. Halleluuja!” Palju Jumalale sõnakuulelikkuse õnnistusi soovib Laine.
PAUL GILL - Jumal õnnistagu Sinu sünnipäeva, hoidku Sind ja juhtigu uuel aastaringil.
Õnnitleb Mustvee Betaania kogudus.
ENNO TANILAS – “Suur oled Sa, Issand Jumal, vägevad on sinu tööd, jõudu annad
jõuetumal, imelised on Su teed.” Õnnitleme 55a sünnipäeval oma kallist koguduse õpetajat,
tervislikke aastaid soovime Sulle koos Sinu kogudusega. Karula koguduse pere.
PILLE TAMMELAN - Õnnistatud sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist soovib Kambja
kogudus.

1/2

Õnnitleme sünnipäevalapsi

Reede, 7. august 2020
Tänased sünnipäevalapsed on: ÜLO MEE, AILE BERGMANN, LIISA–LOTTA ALAKIVI,
LEMME RAJASALU-PENT, REGINA AIBAST, KATRIN KAUR, TIMON TUUL, LIIS RAND,
GEIDI KILP ja MARIA MINKOVSKI.
ÜLO MEE - Kõlagu Teile tervituseks 121se Psalmi 7s salm: "Issand hoiab Sind kõige kurja
eest, tema hoiab Sinu hinge." Jumala hoidmist ja kaitset igasse päeva soovib Tartu Pauluse
kogudus.
AILE BERGMANN ja LIISA–LOTTA ALAKIVI - Õnnistatud
sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist soovib Kambja kogudus.

LEMME RAJASALU-PENT, REGINA AIBAST, KATRIN KAUR ja TIMON TUUL
- Jumala ligiolu ja armastust igasse järgnevasse päeva. Täitku Püha Vaim võimsasti! Rõõmu,
rohkesti rõõmu sünnipäeva puhul soovib Nõmme Baptistikogudus.

Armas juubilar
LIIS RAND
– 95nda Laulu 1s salmis on kirjutatud: "Tulge, hõisakem Jumalale, hüüdkem rõõmuga oma
päästekalju poole.”
Taevaisa varju ja kaitset ka uude aastakümnesse ja kaunist päeva soovivad Raili ja Peeter
peredega.
GEIDI KILP – “Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju
all viibib, see ütleb Issandale: „Sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle
peale ma loodan!” on kirjas Laulu 91 salmides 1 ja 2. Õnnistatud ja Jumala armust kantud uut
eluaastat soovib Tartu Salemi Baptistikogudus.
Kallis
MARIA MINKOVSKI
– Soovime, et Issand kannaks oma last, hoiaks teda vägevast. Kõiges elu tormides oleks Sinu
abimees. Sind õnnitlevad täna sõbrad Saue kirikust.
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