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Pastorin tervehdys /  Pastor’s Greeting 

We are already enjoying November!  Advent and the new church year are 
knocking at the door.  I have great expectations for the coming season and 
year, as our congregation has a huge and important task before us.  As a fam-
ily in Christ, our congregation has the right of way to love each member.  “A 
new commandment I give you: Love one another. As I have loved you, so also 
you must love one another.  By this all men will know that you are My disci-
ples, if you love one another.” (Joh. 13:34)  
In addition to this we have the right of way and the obligation to take the 
Gospel of love and peace beyond church walls and outside of our congrega-
tion. Each of us can bless and come together with those closest to us.  We take 
the Gospel’s might forward with care.  By caring for the elderly at the rest 
home, caring for the disadvantaged near and far, caring for our neighbor re-
gardless of his political or religious leanings. We tell each other of God’s love 
in a way that does not carry resentment or divide people. Remaining faithful, 
we are to follow the word of God: “As God’s chosen ones, holy and beloved, 
clothe yourselves with compassion, kindness, humility, meekness, and pa-
tience.” (Col. 3:12)  May God himself give us the strength to do this.  
 

With blessings,  
Pastor Mia 

Olemme jo marraskuussa. Adventtiaika ja uusi kirkkovuosi kolkuttelevat 
ovelle. Itselläni on suuria odotuksia tulevalle kaudelle ja tulevaan vuoteen ja 
meillä on seurakuntana täällä valtavan tärkeä tehtävä. Seurakuntaperheenä 
meillä on etuoikeus rakastaa jokaista jäsentämme. ”Siitä kaikki tuntevat tei-
dät opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.” (Joh. 13:3)  
Tämän lisäksi meillä on etuoikeus ja velvoite viedä rakkauden ja rauhan eva-
keliumia kirkon seinien ja seurakuntarajojen ulkopuolelle. Jokainen meistä 
voi siunata ja eheyttää lähimmäistemme elämää. Me viemme evankeliumia 
voimallisimmin eteenpäin välittämällä. Välittämällä vanhuksista Lepokodil-
la, välittämällä vähäosaisista lähellä ja kaukana, välittämällä naapurista vä-
littämättä hänen poliittisesta tai uskonnollisesta vakaumuksestaan. Me ker-
romme Jumalan rakkaudesta sillä, ettemme kanna kaunaa emmekä erottele 
ihmisiä. Ollaksemme uskottavia uskosamme, meidän tulee noudattaa Juma-
lan sanaa:  "Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pu-
keutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, 
lempeyteen ja kärsivällisyyteen." (Kol.3:12) Jumala itse antakoon meille voi-
man tämä tehdä.  
 

Siunaten,  
Mia-pastori 

Evangel 

St. Andrew’s Lutheran Church    
and Fine Arts Preschool 



 

November Birthdays / Marraskuun syntymäpäivät 

Birthday wishes!/Syntymäpäiväonnittelut! 

Evangel Volume 24, Issue  11 

               

 

HAPPY BIRTHDAY! 

PALJON ONNEA! 

  1  Antti Hautamäki 
  4  Valio Liedes 
  6  Marja-Liisa Palonen 
  7  Hans Nyholm 
  15  Raija Reittamo 
  17  Toini Koskinen 
  23   Katri Rajaniemi 
  29    Kaarina Sorakari 



Music News / Musiikkiuutisia 
       
   

    

  

       9/30-18       
Attendance: 38 F, 17 E    

Offering: $956.00 
Rent: $2,250.00 

Coffee Social: $100.00 
Total: $2,781.00 

                             
 10/7-18                                                                                                                          

Attendance: 47 F, 16 E    
Offering: $1,829.00 

Coffee Social: $124.00 
Total: $1,953.00 

Memorial Fund-Sylvia Soderstrom: $300.00 
 

10/14-18 
Offering: $1,508.00 

Coffee social: $110.00 
Total: $1,618.00 

Memorial Fund-Helmer Huttula: $485.00 
John Karttunen: $50.00 

                                             
10/21-18 

Attendance: 69 F, 24 E   
Offering: $1,048.00 

Coffee social: $120.0 
Total: $1,168.00 

Memorial Fund- Sylvia Soderstrom: $25.00 
 

10/28-18 
Attendance: 70 F, 20 E 

Offering: $780.00 
Coffee social: $118.00 

Pastor’s appreciation day: $170.00 
Total: $1,068.00 

Memorial Fund-Helmer Huttula: $200.00 
  

Last Month´s Giving: October 2018 

Total for the month of October: $8,588.00 

Welcome back to everyone who is returning to our congregation after the summer 
break.  Our worship services have returned to the church sanctuary as we begin our 
new season. I would like to once again thank all the wonderful musicians who gave 
their talents to our church this past month; we are truly blessed and look forward to 
more great music! Thank-you to everyone who came to Kotikirkko for the opening 
of our “Valo ja Ilo” gospel concert, it was a great event. Please join us on Wednes-
day, November 21st at 6 P.M. at St. Andrews for the next Valo ja Ilo concert. Star-
ting on Friday mornings at 9:30, we will begin a Finnish language congregational 
hymn singing practice, along with our choir, which is open to all. Please come join 
us!  Choirs will continue to practice at their normal times: Chapel Choir is Monday 
evening at 5:45, and Finnish choir is Friday morning at 9:30. 
 
Tervetuloa taas seurakunnan pariin te kaikki, jotka olitte kesän poissa.  Jumalanpal-
velukset ovat siirtyneet takaisin kirkkosaliin ja pikkuhiljaa lähestymme myös uuden 
kirkkovuoden alkua. Kiitos kaikille muusikoille ja solisteille, jotka antoivat syys-
kuun aikana lahjansa käyttöömme. Teidän osallistumisenne siunaa koko seurakun-
taa ja toivottavasti saamme nauttia monipuolisesta musiikista myös jatkossa. Kiitos 
sinulle, joka osallistuit Kotikirkolla pidetylle yhteiskristilliselle Valon ja ilon ava-
jaispiknikille ja konserttiin. Se oli hieno tilaisuus! Tervetuloa mukaan seuraavaan 
Valon ja ilon iltaan, joka  pidetään keskiviikkona, 21.  marraskuuta klo 6 P.M. Aloi-
tamme kirkolla uuden virsien laulantahetken perjantaiaamuisin klo. 9:30. Siellä 
saamme yhdessä kirkkokuoron kanssa laulaa vanhoja virsiä ja oppia uusia. Englan-
ninkielinen kuoro jatkaa harjoituksia  tuttuun tapaan maanantai-iltaisin klo 5:45 
p.m. 
 

Michael Poutiainen 

Remember to notify the church 
office of your address change!  

Muista ilmoittaa osoitteen
muutoksesi kirkon toimistoon!   

(561) 582-0554 
lImoitusten ja uutisten viimeinen jättöpäivä on 21 marraskuu. Lähettäkää tiedot 

sähköpostiin:  standrews.florida@gmail.com 

Please send announcements for the next newsletter by  November 21. Send them by e-mail 
to 



 

 

ANNOUNCEMENTS 

November 
22 

Would you like to help at the rest home? Contact Marja-Liisa Palonen 
(561) 740-3913 

Many heartfelt thanks to Glenn Beck-
man and Lauri Kanervikkoaho for su-
pervising the carpet installation!   

Suuret kiitokset Glenn Beckmanille ja 
Lauri Kanervikkoaholle  maton asen-
nuksen hoidosta! 

Many thanks from Pastor Mia for 
remembering her during Pastor’s 
appreciation month! 

Kiitokset kaikille Pastorin muistami-
sesta lokakuun arvostus kuukautena.  

Maija and Kari Konnos  
November 12 

Well-known businessman, musician and speaker Risto Huvila will preach 
in the Finnish service on Sunday, November 11. During the coffee social 
he will present his new book The Miracle of Israel and President Tru-
man. 

St. Andrew’s has a new e-mail and 
Finnish and English websites!   

Contact us at our new e-mail  
standrews.florida@gmail.com and 
check out our new English website 
at www.standrewslakeworth.com 

Our Finnish website remains 
www.standrewsfl.com 

We need you!  The Altar and Kitchen Committees welcome 
you to join them in collecting offering, reading texts, making 
announcements, taking photographs… Please contact the office 
or the Pastor, PLEASE! 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Viimeisen kahden viikon aikana olen pohtinut paljon Mooseksen elämän tarinaa. Kuinka uskomatonta, miten Ju-
mala johdatti hänen elämäänsä kaislakorista Egyptin eliittiin ja sieltä erämaahan ja lopulta kansansa paimeneksi. 
Mooseksen elämässä on monta kohtaa, joista voisi kirjoittaa vaikka esseen, mutta jaan teille tapahtuman, joka on 
erityisesti ollut sydämelläni.  
 

Usean Egyptin kansaa kohdanneen vitsauksen jälkeen Faarao viimein päästi heprealaiset vapaaksi orjuudesta. Ih-
miset lähtivät iloiten matkalle kohti luvattua maata. He olivat nähneet Jumalan ihmeitä ja viimein odotuksen aika 
oli täyttynyt. He olivat vapaita! Suuri kansa pysähtyy Punaisen Meren rannalle, jossa matka saakin uuden känteen. 
Faarao onkin päättänyt muuttaa mielensä, ja hän on käskenyt sotilaat tappamaan heprealaiset. Kansa jää umpiku-
jaan meren ja Faaraon joukkojen väliin. He alkavat panikoida ja kirota, kuinka olisi ollut parempi jäädä orjuuteen. 
Lopulta Jumala avaa heille kuitenkin tien meren läpi. Kansa pelastuu, ja Faaraon miehet jäävät aaltoihin.  
 

Kuinka monesti tämä samainen tilanne toistuu omassa elämässämme? Olemme saaneet rukousvastauksia, vapau-
tuneet menneisyyden kahleista ja Jumala on tullut meille todelliseksi, ja silti meiltä usko loppuu kesken. Umpikujan 
tullen käännämme katseen taaksemme ja palaamme vanhoihin tapoihin. Olemme valmiita hetkessä unohtamaan 
Jumalan teot ja palaamaan orjuuteen. Israelin kansa pelkäsi tuntematonta, joten he olivat valmiita perääntymään. 
Jumala ei kuitenkaan ikinä jätä työtään kesken; siispä Hän avasi meren tieksi.  
 

Haluan rohkaista meitä niin seurakuntana kuin jokaista yksilönä kulkemaan rohkeasti Jumalan kanssa eteenpäin! Ei 
muistella menneitä! Vaikka tuntisit olevasi elämän haasteiden kanssa umpikujassa niin luota; Hän avaa sinulle tien 
juuri oikeaan aikaan vaikka itse et sitä näe! Hän on aina uskollinen.  
 

Siunaten, 
Sarai Paavola 
——————————————————————————————————————————————————— 
During the last two weeks I’ve been thinking about the story of Moses. What an incredible life story! From a basket 
in a river to the royal family of Egypt, then to the desert and later, a shepherd of God’s people. There are so many 
events in Moses’ life, that I could write an essay of each of them. But today I want to share one special event that’s 
been on my mind. 
 

After many plagues that tormented the people of Egypt, Pharaoh finally decided to let Hebrews free. People were 
rejoicing! They had seen the miracles of the Lord, their prayers had been answered! They were exited to start their 
journey towards the promised land. At the beginning of their journey the people stop by the shores of the Red Sea 
to rest. But an unexpected twist takes place; Pharaoh has changed his mind and orders his soldiers to kill the Isra-
elites. People are panicking; they are trapped. They become angry at Moses and tell him that it would be best to 
return to slavery. The people turn against Moses and God, but what does God do? He opens the way in the middle 
of the sea, dividing the waters! 
 

How many times has this happened to us? We see God’s miracles in our lives; He breaks the chains of slavery, an-
swers our prayers and forgives us, but still we fail Him when we face the first obstacle. When we feel like we are in 
a dead end, we give up and turn back to our old ways; we are ready to make a u-turn towards our broken past. The 
Israelites were afraid of the unknown. They became desperate and were ready to back up. But our God always car-
ries through what He has started; He will always open the way! 
I would like to encourage us as a church but also each of us on personal level. Let’s follow God courageously! Let’s 
leave the past behind! Even if you feel like you’re in a dead end with your life’s trials; trust Him! On His timing, He 
will open the way even though you wouldn’t see it! He is always faithful! 
 

Many blessings,  
Sarai Paavola  

Church 

Update 
by Sarai Paavola 



 Preschool News- November 2018 
 

October was another busy month. We had fun learning about Reptiles and had 
exciting visits from a striped mud turtle and a ball python snake. On Halloween, 
we had a party, decorated pumpkins, wore cute costumes, played games and ate 
banana ghost snacks. We also studied the art of Pablo Picasso and will continue 
painting our Picasso masterpieces in November. 
This month, our first theme is Farms. We will paint barns and tractors, talk 
about where milk and eggs come from and make our own butter. We plan to tem-
porarily adopt 2 newly hatched chicks and take care of them for several weeks. 
We will weigh and measure them daily, watch them grow and then return them to 
the farm store before Thanksgiving. The school garden will need weeding and wa-
tering and we will observe our vegetables and flowers as they grow. 
Later in the month it will be Thanksgiving- time to count our many blessings. 
We’ll do the “Tommy Turkey” dance and bake (and eat!) pumpkin pie. 
The school will be closed the 21st, 22nd, and 23rd for the Thanksgiving holiday. 
Happy Thanksgiving! 
God Bless, 
Pirjo Komonen Campitelli 
 
 
 
 
 
 
 

Leikkikoulun Uutiset– Marraskuu 2018 
 
Lokakuu oli kiireinen kuukausi leikkikoululla. Lapsista oli hauskaa oppia uusia asioita 
matelijoista. Erityisen jännittävää oli, kun saimme vieraaksi ihan oikean raidallisen 
mutakilpikonnan sekä kuningaspytonin. Halloweenina meillä oli naamiaiset sekä ko-
ristelimme kurpitsoja ja pelasimme pelejä. Söimme myös kummitus banaaniherkku-
ja. Olemme opiskelleet myös Pablo Picasson taidetta, ja jatkamme omien Picasso-
tyylisten taideteosten tekoa marraksuussa. 
Tässä kuussa ensimmäinen teemamme on maatilat; maalaamme latoja ja traktorei-
ta, opimme mistä maito ja munat tulevat sekä teemme itse voita. Olemme suunni-
telleet adoptoivamme kaksi vastakuoriutunutta tipua ja hoitaa niitä useamman vii-
kon. Seuraamme päivittäin niiden painoa ja kasvua kunnes viemme ne takaisin maa-
tilalle ennen Kiitospäivää. Leikkikoulun puutarha tarvitsee rikkaruohojen kitkemistä 
sekä kastelua, joten pääsemme myös seuraamaan omien vihannesten ja kukkien 
kasvua. 
Kuun lopussa on Kiitospäivä, jolloin saamme pohtia asioita, joista olemme kiitollisia. 
Tanssimme “Tommy Kalkkuna”-tanssin sekä leivomme (ja syömme!) kurpitsapiirak-
kaa.  
Leikkikoulu on suljettu 21., 22. ja 23. päivä Kiitospäivän juhlapyhien ajan. 
Hyvää Kiitospäivää! 
Siunauksin, 
Pirjo Komonen Campitelli 
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St. Andrew’s kirkko on elänyt mukana seurakuntalaistensa arjessa sen perustamisesta lähtien. Perhe- ja 

seniorityö ovat edelleen toimintamme keskiössä. Tarjoamme toimintaa sekä englanniksi että suomeksi. 

Teemme suomenkielistä turistityötä ja toimimme yhteistyössä muiden alueen amerikansuomalaisia palve-

levien tahojen kanssa. Pyrkimyksemme on jatkuvasti kehittyä ja kasvaa kristillisenä, lähimmäisenrakkautta 

ja tervettä hengellisyyttä välittävänä yhteisönä. Seurakuntamme toimintaan kuuluvat joka sunnuntaiset 

sanajumalanpalvelukset ja messut, raamattu- ja rukouspiirit, erilaiset luento- ja opetusillat sekä konsertit 

ja musiikkitoiminta. Lisäksi tarjoamme englanninkielistä rippi- ja leikkikoulutoimintaa.  

Tervetuloa mukaan! 

Since its establishment, St. Andrew’s Lutheran Church has developed along with its congregation.  We 

currently primarily serve families and seniors, providing assistance in both English and Finnish.  Much of 

our mission includes responding to the Finnish tourists in the area and also collaborating with Finnish-

American organizations in the area.  Our mission continues to be one of nurturing neighborly love in a ca-

ring community growing in Christ.   Our congregation’s activities include Sunday worship services and 

masses, Bible and prayer groups, different lecture and educational evenings, as well as concerts and mu-

sical performances.  We also provide confirmation and preschool classes in English.  

Please join us some time!   

 


