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Schafhausen, 2011 április 9
A Szövetség Taggyülekezeteinek és a
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezeteknek

Kedves Lelkipásztorok, Gondnokok, Presbiterek,
Felügyelők és Gyülekezeti Tagok!
Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! (Mt 26,41)
Április hó igéjével köszöntök mindenkit ez év böjtében. Jézus intése sok mindenre felhívja
figyelmünket: Pl. arra, hogy a most Európába hirtelen beköszöntő tavasz pompás
rügybontásával és virágba bomlásával nem terelheti el figyelmünket a borzasztó japán
katasztrófáról, amit természeti csapás és emberi tökéletlenség egyaránt okozott, és melynek
következményeivel az egész világon számolnunk (és élnünk) kell. De arra is, hogy hosszú
éveken át tartó kérésünk az EKD felé végre meghallgatásra talált és a németországi
gyülekezeti munka megtartásához az első lépést megtehettük. De legfőképpen arra fordítja
a Megváltó figyelmünket, amit az emberi értelmet meghaladó húsvéti üzenetben
hallhatunk: „Így van ez megírva: A Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel
kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a
bűnbocsánatot minden nép között.” (Lk 24,46.47)
Ennek az Úrnak az evangéliumát vagyunk mi is hivatottak hirdetni – szerte Európában a
szétszórtságban élő magyarjaink között.
Szövetségünk két rendezvénnyel szeretné elősegíteni ezt a munkát: 2011. április 15-17
között tartjuk a hagyományos Presbiteri Konferenciánkat Holzhausenben (amit helyben
és időben követ az idei Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia). A reményem
szerint jó és tartalmas rendezvényre 40 jelentkező van. Kérem Isten áldását az előadókra és
a résztvevőkre.
Idei Szövetségi Közgyűlésünket Bécsben, 2011 szeptember 2-4-ig tartjuk. A jelentkezési
ívet minden előzetes információval ehhez a levélhez csatoltan küldjük. Reméljük, hogy
minden gyülekezetből lesz résztvevő!
Áldott Húsvétot kívánok és köszöntök szeretettel a Nyugat-Európai Magyar Protestáns
Gyülekezetek Szövetségének elnöksége nevében,

Gémes Pál, lelkész elnök

Nyugat-Európai Magyar
Protestáns Gyülekezetek Szövetsége

JELENTKEZÉSI LAP
a Szövetség közgyűlésére, 2011. szeptember 2-4, Bécs / Wien (Ausztria)
Név:
Pontos cím:

Tel / Fax:
E-mail:
Gyülekezeti funkcióm
Érkezés : mikor? mivel?
Kérem a szállítást az állomásról a közgyűlés színhelyére
Távozás ideje:
Teljes ellátást kérek
Két-ágyas szobában
Egyágyas szobában
Egyéb kívánság
Csak étkezem
(étkezésenként 6 Euro)

90 Euro

Szobatárs:

140 Euro

Szept.2, vacsora

Szept 3, ebéd

Szept.3, vacsora

Szept.4, ebéd

A konferenciai díjat a helyszínen fizetem – visszalépést idejében közlöm!
Kelt: ____________ Dátum:_____________Aláírás:_____________________________________________
A kitöltött jelentkezési lapot kérjük 2011 június
15-ig !!! az alábbi címre, vagy email-címre
küldeni:
Karvanszky Mónika,
Blumengasse 6, A-1180 Wien

Tel: 0043-699-188-78068
E-mail: karvansky.monika@gmail.com

A közgyűlés helye és címe:
Jugendgästehaus Wien-Brigittenau & Youth Palace
Adalbert Stifter Strasse 73, A-1200 WIEN
Tel: 0043-1-332 82 94
E-mail: jgh.1200wien@chello.at
http://www.oejhv.or.at/quartier/1200/1200.htm

Aki korábban szeretne már Bécsbe megérkezni vagy tovább még maradni, okvetlen jelezze ezt
időben és tartsa be a jelentkezési határidőt, hogy tudjunk neki a szálláshelyen helyet biztosítani!
További információk:
Varga Pál lelkésznél, Tel: 0049-(0)7347-7621, E-mail: vargapaul@yahoo.de
Gémes Pál lelkésznél, Tel: 0049-(0)544807, E-mail: pal.gemes@web.de
Jaskó Irén titkárnál, Tel: 0044-1923-247732, Email: iren.jasko@moose.co.uk

