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Meghívó a 11. Nyugat-Európai Magyar Presbiteri Konferenciára 
 
 
A Szövetség taggyülekezeteinek és a  
Európai Magyar Protestáns Gyülekezeteknek 
 
Kedves lelkipásztorok, gondnokok, presbiterek, felügyelők és gyülekezeti munkatársak ! 
 
 
A 11. nyugat-európai  magyar presbiteri konferenciánkra szeretettel hívom  - a szervezőbizottság nevében – a 
gyülekezetek vezetőit és érdeklődő tagjait. Találkozónkat ismét a németországi Burbach-Holzhausenben tartjuk. 

konferenciánk ideje:    március 22-24 (péntek estétöl virágvasárnap délig)  
témánk:    „Lelkigondozás a gyülekezetekben és a lelkészek számára” 
meghívott előadónk:   Dr. Kaszó Gyula ref. lelkipásztor, a budapesti KRE HTK adjunktusa  

Pénteken,  márc. 22-én  közös vacsorával kezdünk,  majd este egy ismerkedés következik, a konferencia témájának 
ismertetése, a műsor megbeszélése és egy esti áhítat. Szombaton délelőtt lesz a 2013-as presbiteri találkozó 
súlypontja, amikor meghallgatjuk Kaszó professzor úr előadását és ezt meg is beszéljük együtt.  
A szombat délutánt egy fontos közgyűlés megtartása miatt „szabaddá kell tennünk”, mert 8 németországi magyar 
gyülekezet jövöjéröl lesz szó (14.00-17.00 óra között kerül sor az „egyesület”  közgyűlésére).  A presbiteri 
konferencia témáját még aznap folytatjuk és a találkozót vasárnap reggel kiértélkeljük, mint az előző években is. 
Vasárnap ezúttal is istentisztelettel zárjuk a találkozót. 
Szombaton este már együtt leszünk  az „ Evangéliumi Ifjúsági Konferencia” résztvevőivel és ha lehet, maradjunk 
mi is minél többen az EMEIK húsvét-nagyheti konferenciájára! 
A konferencia tervezett műsora: 
Márc. 22. – 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. 23. – 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 

14.00 – 17.00  A Németországi Magyarajkú Prot. Gyülekezetek Szövetségének Közgyűlése 

  párhuzamosan, a többiek számára: 

15.00  kávé 
15.30  a téma megbeszélése és kifejtése csoportokban, az előadóval együtt 
18.00  vacsora 
19.30-tól  közös műsor az Ifjúsági Konferenciával 
21.30  esti áhítat 

Márc. 24.– 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: teljes időre, napi háromszori étkezéssel, személyenként  
két-ágyas szobákban 90.- euró,  egy-ágyasban 110.- euró. 
Aki csak a közgyűlésre jön, pontosan jelölje meg, ha ott szeretne étkezni is!  
Aki az Ifjúsági Konferenciára is marad, annak kedvezőbb, EMEIK díjat számolnak el. 

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

Kérjük a pontos (!) jelentkezést ezúttal Jaskó Irén titkárnőnk címére a mellékelt jelentkezési ívvel eljuttatni. 
Útleírást a jelentkezetteknek – kérésre – szívesen küldünk! 
Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit:  lelkipásztort, gondnokot, presbitert, felügyelöt és érdeklődőt is! 

jelentkezési határidő:   2013 március 1.  

A szervezőbizottság nevében:     Varga Pál  és  Joób Olivér lelkipásztorok 


