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ÜLÉSEZETT
A NYUGAT-EURÓPAI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK

SZÖVETSÉGE

Aachenből reggel 10 órakor indultunk el autóval.            
A 700 km-es, útépítésekkel teli, fárasztó utazás után, este 8 órakor érkeztünk
meg a szállásunkra, ahol már javában folyt a bemutatkozás, ismerkedés, amit
az esti áhitat után egy kötetlen együttlét követett.
Idén  Ausztria,
Észtország,
Finnország,  Svájc,
Svédország,
valamint
Németországból  a
württembergi,
észak-rajna-
vesztfáliai  és  az
észak-
németországi
gyülekezetek
körzeteinek
képviselői  vettek
részt a találkozón.
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Pénteken a reggeli áhitat után, 4-5 órás városnézés következett  Bernben.
Vezetőnk Szedlák Tibor (svájci  lelkész) nagy rutinnal és tudással,  érdekes
anekdotákkal  mutatta  be  e  csodálatos  fekvésű  és különleges  történelmű,
gyöngyszem-várost. 

Vacsora  után  Deák  Péter,  zürichi  testvérünk  nagyon  érdekes  előadása
következett,   „Látogatás az  Ámisoknál“ címmel. 
Az  előadással  párhuzamosan  gyűlést  tartott  a  NMPGYSZ-  Egyesületének
vezetősége,  melyen  Nagy  Etelka,  az  aacheni  gyülekezetünk  presbitere  is
(mint vezetőségi tag) részt vett.
Szombaton a reggeli áhitat után megkezdtük a közgyűlésünk első részét. 
Soros elnökünk: Molnár Veres Pál, svédországi lelkész, gyönyörű bevezetése
(Dániel könyvének 4-dik részéből, Nabukadneccar király  álma   az égig érő
fáról)
csodálatos
hasonlat   a
magyar
történelem
Trianon  előtti
égigérő
fájához,  majd
Trianon után, a
leszakított
gyönyörű ágak
megcsonkíták
ám  az  égigérő
erős fát:  „De a
tövét
gyökerestül
hagyjátok  a
földben, vas- és rézbilincsben a mező füve között! Hadd áztassa az ég
harmatja, és egye a föld füvét, mint az állatok! „ (Daniel 4,12)

Svájc  nehézségeivel  kapcsolatban  elhangzott,  hogy  a  tavalyi  évtől
megszüntek  a  svájci  magyar  gyülekezetek  költségvetésének  kétharmadát
kitevő  állami  támogatások,  ezért  a  lelkipásztor  szerződésének lejártával  a
lelkészi  állás  is  megszűnt.  (Ez  a  helyzet  nagyon  ismerős  a  mi
gyülekezetünknek!)   A  lelkigondozói  szolgálat  azonban  folytatódik,  mert
Svájcban sok magyar lelkész él. A gyülekezetek összeadják a szolgálathoz
szükséges  háttértámogatást,  és  így  minden  magyar  gyülekezetben
folytatódnak a magyar nyelvű istentiszteletek.
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Mi büszkeséggel számolhattunk be többek között arról, hogy Münster ismét
megnyitotta kapuit,  Bielefeld fiatalodik, sikeres ifjúsági munka zajlik és hogy
a  gyülekezetet  összetartó   kirándulásokkal  tesszük   színe-sebbé  hétköz-
napjainkat. 

A  közgyűlésünk  második  részében  élénk  beszélgetés  folyt  az  aktuális
problémáinkról,
és  nem  utolsó
sorban  a
Németországban
élő gyülekezete-
ket  különösen
érintő menekült
hullámról.

Vasárnap  reggel
kiértékeltük  ez
évi
konferenciánkat,
majd  11  órakor
az  ünnepélyes

záróistentiszteleten búcsúztattuk  el a svájci szolgálatából leköszönő  Kókai
Csaba lelkészt. Ùrvacsora vétellel és  himnuszaink eléneklésével zárult ez a
szép istentisztelet és egyúttal ez évi  sikeres konferenciánk. 
(Udvary Katalin, presbiter)
                                                                                     APRÓHIRDE
TÉS
Közúti balesetet szenvedett Európában? Hívja Ádámfi György 
gépjármű-szakértő irodáját! Vállaljuk kárrendezését. Telefon: 00-49-172-
98 20 844; Fax: 00-49-241-162 666; E-mail: adamfi@t-online.de
Szállás Budapesten! Központi, mégis nagyon csendes helyen, az  Opera
közelében, 2 szoba, konyhás, fürdőszobás lakás kiadó. Információ: Tel: 
02223-3588, vagy fewo.budapest@gmx.de                                                                                                          

HITELES FORDÌTÀS
Stern Melinda hiteles fordító és bírósági tolmács Köln/Bonn
Geltorfstrasse 30 
53347 Alfter   
Tel.: 0172/2548491
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Ocskay  Viktória,   Magyarországon,  biztosításokkal  foglalkozó
vállalkozó,  ajánlja  segítségét  a  következőkben:   élet-  és
balesetbiztosítások,  vagyon-,  felelősség-  és  gépjármű  biztosítások,
Fundamenta  Lakáskassza  és  minden  egyéb   biztosítás,  a
Magyarországon működő összes biztosítóval. 
Elérhetőség:  Tel:+36-20-319-5575                                                         
E-mail: ocskay.viktoria@gmail.com   

OKTÒBER HAVI  ISTENTISZTELETI  REND

AACHEN: Október 23-án, pénteken, 18:00 órai kezdettel 
Helye: Martin-Luther-Haus; Martin-Luther-Str. 16, 52062 AACHEN 
KÖLN: Október 24-én, szombaton, 15:00 órai kezdettel
Helye: Gemeindehaus Deutz; Mathildenstr. 34, 50679 KÖLN
BOCHUM: Október 25-én, vasárnap, 11:00 órai kezdettel Helye:
Hans-Ehrenberg-Gemeindehaus, Dibergstr.46, 44789 BOCHUM 
BIELEFELD: Október 25-én, vasárnap, 15:30 órai kezdettel 
Helye: Ev.-Ref. Gemeindehaus; Güsenstr. 16-18, 33602 BIELEFELD 
MÜNSTER: Október 31-én, szombat, 16:00 órai kezdettel  
Helye:  Adventskirche ; Coerdestr. 56, 48147 MÜNSTER

Igét hirdet: Gulyás Márta lelkipásztor

Gyülekezetünk fennmaradását segítő áldozatkész 
támogatásukat köszönettel fogadjuk.
Adományok az alanti bankszámlára utalhatók át.
Bankszámlánk
Kontoinhaber: Ungarischer Evangelischer Verein in NRW
Bank: Deutsche Bank PGK AG Köln
BLZ: 370 70024
IBAN: DE71370700240492080700
BIC/SWIFT-Code: DEUTDEDBKOE
Kérjük azon kedves adományozóinkat, akik „Spendequittung“-ra igényt 
tartanak, legyenek szívesek az átutaláson a címüket is feltüntetni.
FIGYELEM ! TEKINTSE MEG GYÜLEKEZETÜNK WEB-OLDALÁT: 
http://ungarische-gemeinde.de
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