Bonjour Rauma!
Adventtitervehdys Marseillesta. Kiitos, että olette muistaneet meitä rukouksin. Täällä viikot toisensa jälkeen
ovat hurahtaneet nopeasti, vaikka olemme Covid -19 eristyksissä.
Alla Marhaban-keskuksen syyskauden kuulumisia.
Lukuvuosi 2020/2021: Toiminta alkoi tiukoilla koronarajoituksilla ja hygieniaohjeistuksilla
Ennen Marhabanin toiminnan aloittamista syyskuussa mietimme tarkkaan millä tavalla voisimme järjestää
kaiken niin turvallisesti kuin mahdollista. Etenemme pienin askelin mutta ennen kaikkea meillä on Herran
rauha, joka avaa meille ovia!
Meillä on ollut mahdollisuus tehdä yhteistyötä Vapaakirkon pastori Benjamin Turillon kanssa. Saimme
kirkolta käyttöömme lisätiloja maanantain ja torstain kielikouluryhmiä varten. Siten pystyimme aloittamaan
yhden uuden ranskan kielen ryhmän äskettäin maahan tulleille. Näin kaikki eri ryhmät voivat opiskella
turvallisessa tilassa. Marhaban-keskuksella kokoontuu vain yksi lukutaitoryhmä, koska siellä ei ole
mahdollista turvaväleihin suuressa ryhmässä ja tuulettaminen on hankalaa. Vapaaehtoiset ja ryhmiin
osallistujat ovat kuitenkin hyväksyneet nämä muutokset. Tämä on myös mahdollistanut yhteyksien
solmimisen tämän kaupungin keskustassa sijaitsevan protestanttisen kirkon kanssa.
Keskuksen sosiaalipäivystys ja oikeuksienvalvonta ovat toimineet koko ajan. Ensimmäisen koronaeristyksen
seuraukset tuntuvat vielä. Useita maksamattomia vuokria on pystytty hoitamaan Fondation Abbé Pierren
avulla. Naisten ompelukerho aloitti lokakuussa pienimuotoisesti maskit naamassa ja ilman kahvitarjoilua! Se
oli vaikeaa mutta naiset ymmärsivät asian. Kokoontumisista puuttuu näin totuttua mukavuutta mutta ihmiset
pysyvät ja ystävyyssuhteet ovat lujittuneet.
Lasten kerho kokoontui vain kerran isolla kokoonpanolla mutta ohjaajat olivat motivoituneita julistamaan
toivon sanomaa. Vain yksi aikuisten englannin kielen ryhmä on voinut aloittaa Catherinen johdolla.
Yksin maahan saapuneiden alaikäisten lasten ryhmät aloittivat myös toiminnan.
Ensimmäisen koronaeristyksen aikana alkanut ruoan jako ei ole oikeastaan pysähtynyt. Olemme joutuneet
vähentämään avunsaajien määrää ja keskittymään vain hätätilanteisiin. Elokuussa ruuanjaossa oli tauko
mutta syyskuussa jatkoimme 20 perheen ja ulkomaalaisen opiskelijan avustamista yhteistyössä Jane
Pannier-naisten keskuksen kanssa.
Jatkoimme toimintaa tässä mittakaavassa koululaisten Pyhäinpäivälomaan saakka.
Marhaban-keskus on pikku hiljaa saavuttanut lisää tunnettuutta, sillä saimme avustuksia FLE Alpha kielikoulutoimintaamme Marseillen Metropo lilta sekä Pref ektuurilta. Saimme vuokrattua kopiokoneen ja
lisättyä työtunteja siivoojallemme Fatihalle. Ja uusia suunnitelmia on itämässä.. ..
Pyhäinpäivän jälkeen kaikki toiminta joutui tauolle koko maassa koronapandemian takia. Ja ensimmäistä
kertaa tunnemme myös koronaan sairastuneita lähipiirissämme.
Koronaeristys 2. näytös:
Vaikka kollektiivisesti kokoontuvat ryhmät ovat nyt tauolla, Marhaban on avoinna niitä ihmisiä varten, joilla on
hätä. Tapaamisia ja etäopetusta järjestetään, mutta valitettavasti monilta puuttuu välineitä etäyhteyksien
ottamiseen. Vapaaehtoiset opettajat pitävät yhteyttä opiskelijoihinsa ja organisoivat etäopiskelua. Näiden
puhelujen kautta saamme tietää kuka on vaikeassa tilanteessa ja tarvitsee apuamme. Monilla on myös
psykologisia ongelmia ja tarve puhua, he myös pyytävät, että rukoilisimme heidän puolestaan.
Ruuan jako, hätätilanteiden paluu
Olemme jälleen mukana auttamassa 70 perhettä joka viikko. Onneksi saimme Ranskan Entraide
Protestantelta avustusta ja uusia vapaaehtoisia auttamaan tässä tehtävässä. Meillä on myös Fondation
Abbé Pierren avustuskuponkeja jäljellä. Niillä voi hankkia ruokaa ja hygieniatarvikkeita marketeista.
Pyysimme niitä myös ensi vuodelle.
Saimme äskettäin myös kokoelman hygieniatarvikkeita, joita voimme lisätä tarpeen mukaan ruokakasseihin.
Korttelissamme toimivien kirkkojen ja yhdistysten yhteistyö on vahvistunut ja voimme yhdessä antaa ruoka-

apua kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. Kaupunginosamme pormestarinvirasto on myös pyytänyt
Marhabania mukaan miettimään solidaarisen ruokakaupan (Epicerie sociale) avaamista Noailles’in kortteliin.
Keskuksen johtaja Mélanie on mukana työryhmässä, joka yhdessä ”Destination Famille” -yhdistyksen kanssa
pohtii miten tämä enemmän kuin hyödyllinen putiikki olisi mahdollista saada toimimaan. Tämä osoittaa sen,
että Marhabanin hellittämätön työ korttelin huono-osaisten asukkaiden hyväksi kevään koronaeristyksen
aikana on kiirinyt valtaapitävien korviin.
Kirkkojen jumalanpalvelukset ovat olleet tauolla pyhäinpäivästä alkaen mutta Marhabanissa olemme pitäneet
kiinni viikoittaisesta perjantai-aamun raamattupiiristä. Meillä on suuri tarve jakaa viikon aikana elettyä. Se on
usein ainoa hetki jolloin koko tiimi on koolla ja luemme raamattua yhdessä jonkun paikallisen pastorin
johdolla. Jätämme senhetkiset rukousaiheemme Herran haltuun ja niin voimme lähteä lataamaan akkuja
seuraavaa viikkoa varten, joka ei ole koskaan samanlainen kuin edellinen.
Toivomme että voitte hyvin siellä Raumalla ja että koronatilanne rauhoittuisi koko maailmassa. Toivotamme
teille myös hyvää adventin aikaa sekä jouluun ja sen ilouutiseen valmistautumista. Vaikka juhlamme ovat nyt
hieman toisenlaisia kuin ennen, Jumala on uskollinen.
Kaikkea hyvää.
Halaukset,
Prisca & Co.

