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Meghívó a 10. Nyugat-Európai Magyar Presbiteri Konferenciára 
 
 
A Szövetség taggyülekezeteinek és a  
Európai Magyar Protestáns Gyülekezeteknek 
 
Kedves Lelkipásztorok, Gondnokok, Presbiterek, Felügyelők és Gyülekezeti Munkatársak ! 
 
A szervezőbizottság nevében szeretettel hívom gyülekezeteink vezetőit és érdeklődő tagjait a 10. nyugat-
európai presbiteri konferenciánkra, melyet ismét a németországi Burbach-Holzhausenben tartunk.  

A 2012-es évi konferenciánk ideje: március 30 - április 1 (péntek estétől virágvasárnap délig). 

Ezen a hétvégén visszapillantunk az elmúlt 10 év presbiteri találkozóira és ennek eredményére a 
gyülekezeteinkben. 
Szombaton este már együtt leszünk a házban az „ Evangéliumi Ifjúsági Konferencia” résztvevőivel. Ha 
tehetjük, maradjunk minél többen az EMEIK húsvét-nagyheti  konferenciájára is!  

A mi „Presbiteri Konferenciánk” pénteken vacsorával kezdődik és a virágvasárnapi közös istentisztelettel ér 
véget. 

Idei  témánk:   „Bizonyságtétel életünkkel és beszédünkkel” 
Meghívott előadónk:   Dr. Hermán János református lelkipásztor (Nagyvárad / Hollandia) 

A tizedik, jubileumi presbiteri konferencia lefolyása hasonló az előző évekéhez – azok számára, akiket 
először üdvözölhetünk körünkben, egy rövid műsorvázlatot közlünk – végleges műsort a helyszínen kap meg 
minden résztvevő. 

Márc. 30. – péntek:  érkezés 15 órától  (a szobabeosztás már a recepciónál lesz) 
18.15   vacsora 
19.30-tól ismerkedés, a műsor megbeszélése 
21.00  esti áhítat 

Márc. 31. – szombat:   7.30  imaóra 
8.00   reggeli 
9.00   reggeli áhítat 
10.00   bevezető előadás  
11.00   szünet 
11.30   az előadás megbeszélése  
12.30-tól  ebéd és ebédszünet 
15.00  kávé 
15.30  a téma megbeszélése és kifejtése csoportokban vagy plénumban 
18.00  vacsora 
19.30-tól  közös műsor az Ifjúsági Konferenciával 

Ápr. 1. – vasárnap: 8.30   reggeli 
9.30   a presbiteri találkozó kiértékelése és tervezés 
10.30   virágvasárnapi istentisztelet 
12.00  ebéd és elutazás 

A konferencia költségei most sem emelkedtek – az előző évekhez hasonlóan kb. napi 40-45 euró 
személyenként – teljes ellátással, kétágyas szobában (egyágyas szobákért a napi felár10 euro, ágyneműért 
fizetünk külön 6 eurót).   
Akik az Ifjúsági Konferencián is maradnak, azok kedvezőbb díjat fizetnek és az EMEIK-kel számolnak el. 

Fontos kérés ezúttal is a ház részéről: Ne hozzunk alkoholt a házba (kék-keresztes ház!). 

Kérjük a letölthető jelentkezési lapot pontosan kitöltve, akár postán, akár emailben Varga Pál címére 
visszaküldeni. A jelentkezetteknek kérésre útleírást küldünk. 

jelentkezési határidő:   2012 március 10.  

 

A jubileumi alkalomra minél több jelentkezőt várunk! 

Varga Pál  


