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Schafhausen, 2008-04-18 

 

 

A Szövetség Taggyülekezeteinek és a 

Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezeteknek 

 

 

 

 

Kedves Lelkipásztorok, Gondnokok, Presbiterek,  

Felügyelők és Gyülekezeti Tagok! 

 

„Jézus Krisztus mondja: „Én élek és ti is élni fogtok!” 

Ez év igéjével köszöntöm szeretettel szövetségünk elnöksége nevében minden kedves 

Testvérünket! Igénk a húsvéti örömhírt hordozza magával, a feltámadottról szóló 

evangéliumot. Ennek az örömhírnek vagyunk mindnyájan terjesztői, belőle táplálkozunk 

magyar nyelvű, egyházi közösségeinkben szerte Európában. Kívánom Isten áldását erre a 

munkára! 

 

Szeretettel hívogatok a Szövetség évi közgyűlésére, melyet a Svájci Magyarnyelvű 

Protestáns Gyülekezetek Szövetségének meghívására a Zürich melletti Kappel am Albis-

ban tartunk 2008 augusztus 29 és 31 között. Deák Péter választmányi tagunk vállalta a 

helyi szervezés fáradságos feladatát, amit előre is köszönök neki. A közgyűlést a „Haus 

der Stille und Besinnung” volt cisztercita kolostorban tartjuk. 

 
A tervezett program:  
Érkezés pénteken, augusztus 29-én délután; 18.00 órakor megnyitás közös vacsorával, 

majd ismekedés egymással és a ház történetével. 

Szombaton, 30-án KÖZGYÜLÉS. A részletes programot majd kiküldjük a jelentkezőknek. 

Mivel Kappel szorosan összefűződik az ismert svájci reformátor, Zwingli nevével, aki itt 

esett el a csatában, az ebédszünetben megtekintjük a Kappeli emlékművet (vezetéssel). 

Vasárnap, aug. 31.-én közös istentiszteletet tartunk Kappelben a svájci magyar gyülekezet 

tagjaival, majd együtt ebédelünk ugyanott. Ezzel a hivatalos program véget ért. Akinek 

nem kell sietnie, az részt vehet egy vezetéses városnézésen Zürichben, amit egy grillezés 

követ a neumünsteri gyülekezet parkjában. Erre külön jelentkezést(!) kérünk. 

A költségek egész időre (elszállásolás, étkezés) 290 SFr (egy-ágyas szoba), 230 SFr (két-

ágyas sz.), ill. 190 SFr (három-ágyas sz.) fejenként. Az egy-ágyas szobák száma 

korlátozott, érdemes hamar jelentkezni. 
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Jelentkezni a mellékelt lappal legkésőbb 2008 június 30-ig, a következő címen lehet: 

Kirchgemeinde Neumünster 

z.Hd. Peter Deak 

Neumünsterallee 21 

CH-8008 Zürich 

ill. drótpostán / eMail: Peter.deak@zh.ref.ch 

 

 

Szeretettel a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöksége 

nevében, 

 

 

 

   Gémes Pál, lelkész elnök 

mailto:Peter.deak@zh.ref.ch
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JELENTKEZÉSI  LAP 
 

a Szövetség közgyűlésére,  2008. agusztus 29 -31, Kappel am Albis (Svájc) 

 

N é v :  
Pontos cím:  
  
  
Tel / Fax:  
E-mail:  
Gyülekezeti funkcióm  
Érkezés ideje  
Távozás ideje:   

 

Teljes ellátást kérek  

Egy-ágyas szobátban    (CHF 290.- / 10 hely) 

Két-ágyas szobában  Szobatárs:  ( CHF 230.-/ 22 hely) 

három-ágyas szobában  Szobatárs:  (CHF 190.-/ 12 hely) 

Egyéb kívánság   

 

Csak étkezem,  

szállást nem kérek 

aug 29, vacsora aug. 30, ebéd aug. 30, vacsora aug. 31, ebéd 

    

Részt veszek augusztus 31-én délután Zürich Neumünster-ben a grillezésen  

 

Napirend: ebéd:  12.15  óra  (28 frank) vacsora kezdete: 18.15 – 18.45 óra  (23 frank) 

A konferenciai díjat a helyszínen fizetem – visszalépést idejében közlöm! 

Kelt: ____________ Dátum:_____________Aláírás:_____________________________________________ 

 

Megközelítés: A Zürich-Kloten repülőtérről félóránként jár vonat Baar-ba, onnan óránként közlekedik  busz 

egyenesen a Kapplel-i kolostorhoz.  

 

A kitöltött jelentkezési lapot kérjük 2008 június 30-ig  az alábbi címre, vagy email-címre küldeni: 

 

Kirchgemeinde Neumünster Zürich 

z.Hd. Peter Deak 

Neumünsterallee 21 

CH – 8008 Zürich 
E-Mail :  peter.deak@zh.ref.ch 

Fax :  0041-(0) 44 383 85 86 (otthon)    vagy  0041 (0) 44 383 84 60  (iroda, zHd Peter Deak!) 

Tel :  0041 (0) 44 383 85 37 (otthon) vagy   0041 (0) 44 383 71 51 (iroda) 

mailto:vargapaul@yahoo.de

