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Dearest friends,
We are all doing well. Every day we are thankful to God and trust Him for His protection over us and our
loved ones. We pray that you all in Finland are also healthy and well.
Hyvät ystävät,
meille kuuluu hyvää. Olemme kiitollisia Jumalan jokapäiväisestä huolenpidosta omassa ja läheistemme
elämässä. Toivomme ja rukoilemme, että myös te kaikki siellä Suomessa olette terveitä ja voitte hyvin.
Life in Taiwan is pretty much back to “the new” normal. Fewer and fewer people wear masks while they are
outside, and even in some shops they do not take temperatures or require masks to be worn anymore.
Schools, parks and beaches are open and even some sporting events take place. We have even made
vacation plans with the girls for the summer that we will spend here in Taiwan. Ingrid and Leena have started
their 10 weeks of summer vacation.
Elämänmeno Taiwanissa on jo vähitellen asettumassa ”uuteen normaaliin”. Ulkona liikkuessa yhä useammin
näkee maskittomia kasvoja, ja kaupoissakaan ei ole enää maskinkäyttöpakkoa eikä kuumetta enää mitata
ovella. Koulut, puistot ja uimapaikat ovat auki ja jopa joitain urheilutapahtumia on järjestetty. Olemme myös
voineet suunnitella lomaviettoamme täällä Taiwanissa. Ingrid ja Leena ovatkin jo aloittaneet 10 viikon
kesälomanviettonsa.
I am teaching English classes at some churches and
hopefully will soon start at House of Grace, after the board
meeting just last week decided to allow teachers again to
enter the different centers. I hope to spend at least one full
day every week at Adam House, a rehab center for
teenagers and young adults, and at the Yanchao center,
which is for adults.
Olen aloittanut englannin opetuksen muutamissa
seurakunnissa ja toivon mukaan pian myös
huumekuntoustuskeskuksessa ”Armon kodissa”, joka
viimeksi pidetyssä johtokunnan kokouksessa päätti sallia
taas keskusten ulkopuolisten opettajien vierailut. Toiveeni
on, että voisin joka viikko viettää yhden päivän Aadamkodissa, päihderiippuvuuskeskuksessa, jossa asuu teiniikäisiä poikia ja nuoria miehiä tai aikuisille miehille
tarkoitetussa YanChao-keskuksessa.
I heard last week that the detention centers (closed since February) will remain locked down for all visits until
the end of June. The prisons (closed since mid-March) informed us that they will allow our teams to continue
Bible classes from this month. We are thankful for this and pray that the detention centers will also open
soon. At the end of June, a decision will be made whether to allow limited access or to extend the closures
for another month. I continue to write letters to encourage inmates in Taipei men’s prison.
Kuulin vastikään, että pidätyskeskukset, jotka ovat olleet vierailulta suljettuna tämän vuoden helmikuusta
asti, pysyvät kiinni ainakin kesäkuun loppuun saakka. Vankilat, jotka eivät ole vastaanottaneet ulkopuolisia
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vierailijoita maaliskuun puolenvälin jälkeen, ilmoittivat meille, että vierailut Raamattuopetuksen merkeissä
voivat jatkua kesäkuusta alkaen. Olemme kiitollisia tästä mahdollisuudesta ja rukoilemme, että
pidätyskeskukset aukeavat myös pian. Kesäkuun lopulla pidätyskeskuksista pitäisi tulla tietoa siitä, joko
vierailuja taas sallitaan, vai jatketaanko vierailurajoitusta vielä kuukaudella. Taipein vankilan vangittujen
kanssa jatkan yhteydenpitoa kirjeitse.
Hanna kuulumisia: Hei minunkin puolestani. Olen ollut
40% työssä huhtikuun loppupuolelta saakka ja siten
työpanokseni on ollut Seania vähäisempi. Olen voinut
keskittyä omaan ja perheemme sopeutumiseen
uuteen kaupunkiin, kouluun ja työkuvioihin.
Vähäisestä työajastani johtuen päätin jättää taiwanin
kielen opiskelun nyt pois ainakin väliaikaisesti ja
keskittyä seurakunnassa tehtävään työhön. Olen ollut
mukana lähiseurakuntamme musiikkityössä ja
seurakunnan toiminnassa muutenkin. Ihmisiin ja
toimintaan tutustuminen vie aikansa. Perheenä
olemme järjestäneen seurakunnan väelle illanvieton
eräänä lauantai-iltana, jonka yhteydessä kerroimme
myös kaikille omaa tarinaamme
soveltuvin osin. Ilta onnistui hienosti ja
saimme ystävystyä monien kanssa.
Elämäkokemuksistamme kertominen oli
kuulemamme mukaan myös
koskettanut kuulijoita ja meitä
pyydettiinkin kertomaan lisää
useammalle kuulijalle tulevana syksynä
jumalanpalveluksen yhteydessä.
Kahdelle Seanin
englanninkielenryhmälle olemme myös
järjestäneet grilli-juhlat, jotka molemmat
onnistuivat hienosti – kuumasta
kesäkuun ilmasta huolimatta.

Sean ja Hanna Pienaar
työskentelevät
Kaohsiungissa Taiwanin
Luterilaisen Kirkon ja
huumetyön organisaation
”The House of Grace:n”
työyhteydessä opettaen,
innostaen ja tukien.
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-Please pray for the Lord’s hand
of protection over us, for our
health and work. Please pray for
the work in the churches,
detention centers, and prisons
to be able to continue and grow.
- Johdatusta perheellemme
Jumalan valtakunnan työssä,
sekä lasten kokonaisvaltainen
hyvinvointi.
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Apuasi tarvitaan
Tällä hetkellä emme voi tehdä lahjoitusta jumalanpalveluksessa kolehtihaaviin tai kirkkokahvien kassaan.
Tämäkin asia hoituu nyt verkossa. Lähetysseuran työ kumppaniensa kautta ei puolilla maailmaa jatkuu ja
avun tarve on suuri. Voit tehdä lahjoituksen verkkosivulla toivoa.fi, tekstiviestillä tai MobilePay:lla.
Ohjeet lahjoitusta varten:
• Tekstiviestillä: Lähetä viesti TOIVOA18 (18 €) ja TOIVOA32 (32 €) numeroon 16155.
• MobilePaylla voit lahjoittaa haluamasi summan numeroon 63000.
• Tilisiirrolla: FI38 8000 1400 1611 30 ja viestillä: Toivoa.
Keräysluvat: Manner-Suomi RA/2020/3, voimassa 3.1.2020–31.12.2020, myönnetty 3.1.2020,
Poliisihallitus. Ahvenanmaa ÅLR 2019/6111, voimassa 2020, myönnetty 13.8.2019 Ahvenanmaan
maakuntahallitus.
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