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Meghívó  
a 12. Nyugat-Európai Magyar Presbiteri Konferenciára 

 
 
A Szövetség taggyülekezeteinek és a  
Európai Magyar Protestáns Gyülekezeteknek 
 
Kedves lelkipásztorok, gondnokok, presbiterek, felügyelők és gyülekezeti munkatársak ! 
 
 
A 12. 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:   április 11-13 (péntek estétöl virágvasárnap délig)  
témánk:    „A lelkigondozók lelkigondozása és különleges lelkigondozói esetek” 
meghívott előadónk:    Ittzés János  nyugalmazott evangélikus püpök, Magyarországról 

Pénteken  18 órakor közös vacsorával kezdünk,  majd este egy ismerkedés következik, a konferencia témájának 
ismertetése, a műsor megbeszélése és egy esti áhítat.  
Ittzés János püspök úr előadása szombaton délelőtt lesz, amit egy közös megbeszélés is követ. 
Szombat délután ajánlatos lenne a témáról előbb kisebb csoportokban beszélgetni (lehetőleg  gyakorlati példákkal) 
– majd a hallottakat vacsora előtt egy plénumon összegezni. Végül ezt a találkozót is vasárnap reggel értélkeljük ki, 
ami után az Ifjusági Konferenciával közös virágvasárnapi istentisztelet következik. Ezuttal is ajánljuk, hogy a 
találkozónkon részt vevők  lehetőség szerint maradjanak az „ Evangéliumi Ifjúsági Konferencián „ (EMEIK) is. 
 
A konferencia lefolyása, tervezett műsora: 
Április 11. – péntek:  15 órától érkezés (a szobabeosztás már a recepciónál előkészítve) 

18.15   vacsora 
19.30-tól ismerkedés, a műsor megbeszélése 
21.00  esti áhítat 

Április 12. – szombat:  7.30  imaóra 
8.00   reggeli 
9.00   reggeli áhítat 
10.00   Ittzés János ny. püspök előadása:  
   Lelkigondozás a lelkészek számára és különleges lelkigondozási esetek 
11.00   szünet 
11.30   az előadás közös megbeszélése  
12.30-tól  ebéd és ebédszünet 
15.00  kávé 
15.30  a téma megbeszélése és kifejtése csoportokban  
17.00  plénum 
18.00  vacsora 
19.30-tól  közös műsor az Ifjúsági Konferenciával 
21.30  esti áhítat 

Április 12.– 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 is hasonlóak a tavalyihoz (95-100 euro), felár: egyágyas szobáért.  
Az árban benne van a szállás, az ágynemű díja és a napi 3-szori étkezés. 

Akik az Ifjúsági Konferencián is maradnak, azok kedvezöbb díjat fizetnek, és az EMEIK-kel számolnak majd el.  

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

Útleírást a jelentkezetteknek – kérésre – szívesen küldünk!   
 

jelentkezési határidő:   2014 március 31. -  Jaskó Irénnél, a mellékekelt jelentkezési lappal  

A szervezőbizottság nevében:     Varga Pál  és  Joób Olivér lelkipásztorok 
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