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pünkösdi körlevél 2012 

 
 
A Szövetség Taggyülekezeteinek és a 
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezeteknek 
 
 
 
Kedves lelkipásztorok, gondnokok, presbiterek, 
felügyelők és gyülekezeti tagok! 
 
Mennybemenetel és Pünkösd előtt keresem meg körlevelemmel Szövetségünk 
taggyülekezeteinek vezetőit, lelkészeit. Az ismét jól sikerült Presbiteri Konferencia és a 
hosszú vajúdás után végre megszületett Németországi Magyar Protestáns Gyülekezetek 
Szövetsége jó hírével köszöntök mindenkit szeretettel. 

Egyben szeretném a gyülekezet képviselőit szeretettel meghívni idei Szövetségi 
Közgyűlésünkre, amit Magyarországon, Révfülöpön, a Református és az Evangélikus 
Egyház közös meghívására tartunk 2012 augusztus 31-től szeptember 2-ig. 

A jelentkezési ívet minden előzetes információval ehhez a levélhez csatoltan küldjük. 
Reméljük, hogy minden gyülekezetből lesz résztvevő! 

„Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, 
 ha hálaadással élnek vele.” (1Tim 4,4) 

Május hónap igéje a hálaadásra szólít fel minket: Bizony jó, ha nem feledkezünk meg arról, 
hogy kinek köszönhetjük létünket, mindennapi kenyerünket, családunkat – és nem végső 
soron gyülekezetünket és annak vezetőit, tagjait egyaránt! Istennek legyen hála minden 
áldásáért, Ne szünjünk meg hozzá könyörögni, hogy továbbra is működjön köztünk 
Szentlelkével, hiszen nélküle semmit sem tudunk tenni (Ján 15,5)! 

Szeretettel kívánok mindenkinek áldott ünnepeket a Nyugat-Európai Magyar Protestáns 
Gyülekezetek Szövetségének elnöksége nevében, 
 

 

Gémes Pál, lelkész elnök 
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JELENTKEZÉSI  LAP 

 
a Szövetség közgyűlésére Révfülöpön,  2012. augusztus 31 - szeptember 2 

 
N é v :  
Pontos cím:  
  
  
Tel / Fax:  
E-mail:  
Gyülekezeti funkcióm  
Érkezés : mikor? mivel? 
 
 

 
 
Kérem a szállítást az állomásról a közgyűlés színhelyére 

Távozás ideje:   
 

Két-ágyas szobában 

Teljes ellátást kérek  

 Szobatárs:  75 Euro 

Egyágyas szobában    100 Euro 

Egyéb kívánság   

 

Csak étkezem Szept.10, vacsora ,  

szállást nem kérek 

Szept 11, ebéd Szept.11, vacsora Szept.12, ebéd 
    

 

A konferenciai díjat a helyszínen fizetem – visszalépést idejében közlöm! 

kelt:  Dátum:  Aláírás:  

 
 
A kitöltött jelentkezési lapot kérjük 2012 július 15-ig !!!

Jaskó Irén 
16 Melrose Place, WD17 4LN Watford 

 
az alábbi címre, vagy email-címre küldeni: 

Tel: +44-1923-247732 
Mail:  iren.jasko@moose.co.uk 

A közgyűlés helye és címe: 
Jugendgästehaus Wien-Brigittenaus & Youth Palace 
Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ 
dr.Hafenscher Károly (igazgató) 
Füredi út 1, H-8253 Révfülöp 
Tel:  +36-87-464107 
E-mail:   revfulop@lutheran.hu 

 
Aki korábban szeretne Révfülöpre érkezni, vagy tovább maradni, okvetlen jelezze ezt időben és tartsa be a 
jelentkezési határidőt, hogy tudjuk a szálláshelyet biztosítani. 
 
További információk:  
Varga Pál lelkésznél,  tel: 0049+(0)7347-7621,   Email: vargapaul@yahoo.de  
Gémes Pál lelkésznél,  tel: 0049-(0)544807,   Email: pal.gemes@web.de 
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