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                                       Meghívó a 4. nyugat-európai magyar 
                                                 Presbiteri Konferenciára 
 
                                                Holzhausen, 2006.ápr. 7.-9. 
 
 Kedves Presbiterek, Gondnokok, Lelkipásztorok és érdeklődő gyülekezeti tagok! 
 
2005-ben az a döntés született a 3. nyugat-európai magyar presbiteri találkozón, 
Holzhausenben, hogy „éves ritmusban” – azaz minden évben legyen egy találkozó a 
presbitereink számára.  
A következő 4 évre egy műsorterv is létrejött, amely a presbitereink tovább-képzését 
tűzi ki célul: Biblia-ismeret, egyháztörténelem, hitvallásaink és az ökumené területén.  
E terv alapján készülünk a 2006-os konferenciára, amelynek témája: 
 
                                          „A presbiter és a Szentírás”  
                             „Ismerd meg a kereszténység könyvét: a Bibliát” 
                                  
                                            A találkozó műsora: 
   
2006 ápr.7. – péntek:        18.00 órakor: vacsora 
                                            19.00 órakor: ismerkedési est: „Kolozsvárról jöttem...” 
                                            20.30 órakor: bevezető előadás: „Hogy jött létre a BIBLIA ?” 
                                                                    Előadó: dr. teol. Hermán János (Hollandia) 
                                            21.30 órakor: esti áhítat - Gémes István, (Stuttgart) 
 
2006 ápr. 8.- szombat:       8.00-tól:reggeli 
                                             9.00 órakor: reggeli áhítat -dr. teol. Varga Pál, (Dietenheim) 
                                             9.30 órakor: „Az Ószövetség könyvei” 
                                                                     Előadó: Joób Olivér ny. lp. (Zürich) – 
                                           10.30 órakor: szünet 
                                           11.00-12.00: csoport-munka a Bibliával 
                                                           Ebéd és ebédszünet 
                                           14.30 – kávé 
                                           15.00 órakor: „Az Újszövetség könyvei” 
                                                                      Előadó: dr.teol. Remport Péter (Hollandia) 
                                           16.00-17.30: csoport-munka a Bibliával 
                                           18.00 órakor: vacsora 
                                           Este találkozás az „Ifjúsági Konferencia” résztvevőivel 
 
2006 ápr. 9. – vasárnap:   reggeli 
                                             9.30 órakor: A presbiteri találkozó kiértékelése és bezárása 
                                           11.00 órakor: Istentisztelet virágvasárnap ünnepén 
                                           Ebéd és hazautazás/ ill. további részvétel az Ifj. Konferencián 
 
A konferencia költségei  a tavalyi árakhoz viszonyítva változatlanok: napi 41 EURO  
személyenként (szállás és teljes ellátás). Útleírást küldünk a jelentkezetteknek. 
A konferenciai házban van német nyelvű Biblia, de javasoljuk: hozza el mindenki a  
saját Bibliáját! Előadóinkat a nyugat-európai magyar lelkészeink közül kértük fel 
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                                                                  Jelentkezési ív 
 
 
 
                                             Jelentkezem a 4. nyugat-európai presbiteri találkozóra  
                                                                         Holzhausenben, 2006.4.7.-9. 
 
 
                                  Név:______________________________________________________ 
 
                                  Pontos cím:________________________________________________ 
                                                      ________________________________________________ 
                                                      ________________________________________________ 
 
                                  Tel./ Fax :   ________________________________________________ 
                                       e-mail :   ________________________________________________ 
 
                                  Gyülekezeti funkcióm: ______________________________________ 
                                  Hányadszor vagyok presb. találkozón?_________________________ 
 
                                  Érkezés ideje: _____________________________________________ 
                                  Távozás ideje: _____________________________________________ 
                                  Egy-ágyas szobát kérek: igen _____ (napi 5 Eur.+) 
                                  Két-ágyas szobát kérek _____ szobatársam: ____________________ 
                                  Egyéb kérésem: (pl. vegetáriánus)_____________________________ 
 
     A konferenciai díjat a helyszínen kifizetem, visszalépés esetén vállalom a költségeket. 
 
 
 
                  Kelt: ______________________          Aláírás: ___________________________ 
 
 
 
 
 
Visszaküldeni az alábbi címre: 
 
 
 
 
Pfr. Varga, Pál 
Carl-Otto-Straße 1 
D-89165 - Dietenheim 
                


