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A Közgyűlés Rendje
2013. február 17. vasárnap

Gyülekezeti közös ebéd után:

1. Közös ének: 436: 1, 2, 3
1. „Vezess Jézusunk, S véled indulunk. Küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk
benne téged; fogjad a kezünk, Míg megérkezünk.
2. Adj erős szívet, Hogy legyünk hívek. És ha terhet kell viselnünk, Panaszt mégsem
ejt a nyelvünk; Rögös bár utunk, Hozzád így jutunk.
4. Kísérd lépteink Éltünk végéig, És ha roskadozva járunk, Benned támaszt hadd
találunk, Míg elfogy az út S mennyben nyitsz kaput.”
2. Imádság, a gyűlés megnyitása.
3. A 2012. február 19-i közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása.
4. Gyülekezeti beszámolók: - Lelkipásztori beszámoló – Nt. Szigeti Miklós
- A Presbitérium beszámolója, évértékelése.
Zathureczky Csilla jegyző-presbiter beszámolója.
- Trustee-k, vagyongondnokok éves választása.
- Beszámoló a kántori szolgálatról – Máté István kántor
- A Bethlen Kata Női Kör beszámolója – Faragó Katalin elnök.
- A gyermekek közt folyó szolgálatok ismertetése – Szigeti
Márta tanár.
- A gyülekezet záró számadásának, és költségvetésének
áttekintése, megbeszélése, és elfogadása – Kollár Otília
pénztáros.
Ellenőrök választása.
5. Aktuális témák:

- A templom fejlesztése, karbantartása.

6. Egyéb felmerülő témák, javaslatok.
7. A gyűlés bezárása, imádság, áldás.
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Lelkipásztori beszámoló 2012
„Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez
vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is,
nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvígasztal engem. Asztalt terítesz nekem
ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és
szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben”. Zsoltárok 23.
Bizony, az Úr jelenlétét élhettük át, az ő kegyelmes csodáit 2012-ben is, amint mind lelkiekben, igei
táplálékban, mind számbelileg, testiekben, mind gazdaságilag, anyagiakban kirendelt minden szükségest,
alakította, formálta egyházunk életét, arculatát.
A Úrban elhívottak közösségének alapja, értelme, mozgatója az Ő igéjének hirdetése! Kérésre és mert
magam is tapasztaltam annak áldásait – próbáltam összefüggő sorozatokban hirdetni az igét. Ezért elmúlt
év elején nyolc vasárnap „Gondolkozásunk féregtelenítése” címmel szólt az üzenet, azokról a gondolati
férgekről, amelyek behatolnak és megmérgezik, eltérítik gondolkozásunk, hogy ne az Úrtól kapott
bölcsességgel járjunk, hanem a világ és magunk feje után menjünk. De Isten szeretet, és Lelke által
korrigál, formál, és nem enged el! Augusztus végétől egészen november elejéig az „Isten megkísértett
szolgái” sorozatban vettük sorba igei példák alapján, hogyan, milyen módon próbál tőrt vetni elénk a
kísértő, és hogyan használja fel azt az Úr mindezeket a cselvetéseket is üdvösségünk munkálásában.
Ha nem sorozatban hirdetem az igét, akkor rendszerint vagy a Református Bibliaolvasó Kalauz heti
igeszakaszai, vagy a Csendes Percek azon heti valamelyik áhitata alapján készülök fel az igehirdetésre.
Azért is teszem ezt, hogy ezzel is serkentsem a gyülekezet igehallgató tagjait a rendszeres bibliaolvasásra.
Nagyon sokszor hosszabb, összefüggő bibliai szakaszokat mesélek el azoknak, akik nem olvassák
rendszeresen az igét, hogy őket is buzdítsam a rendszeres olvasásra, hogy az igének ne csak kiragadott
igeverseit kaphassuk üzenetként, hanem nagyobb összefüggéseket is megláthassunk.
Örömmel tapasztaltam, hogy bár a gyülekezet összetétele állandóan változik – a közösség nem fogy,
sőt, kismértékben növekszik, és az igére való nyitottság, az igehallgatásra való készség is növekszik.
Ugyanez sajnos nem mondható el a bibliaórai közösségre. Van egy állandó mag, akik mindig jelen
vannak – és néhányan, akik alkalmanként. Imádkozom érte, hogy Isten indítson minél többeket ezekre az
építő, beszélgetős alkalmakra, amelyeken egymás hite által is tudunk épülni.
Ebben lesz nagy előrelépés a Presbitérium határozata alapján az évenkénti két gyülekezti csendesnap,
amely a lelki elmélyülés, feltöltekezés, megerősödés alkalmaként kínálkozik.
A rendszeres idős és beteglátogatás mértéke megnőttt. Mindig azt végzem, ami legsürgősebb,
legfontosabb – hála az Istennek, így is többekhez eljuthattam családlátogatás közben is. Tisztelettel kérem
azokat, akik szívesen vennék a családlátogatást, jelezék számomra.
Természetesen a pásztorációs munka személyes, lelkigondozói része nem publikus – ez a szolgálat
lelkészi munkám egyik meghatározó eleme. Köszönöm azoknak, akik bizalommal közednek felém.
Szeretnék mindig Arra mutatni, Felé menni, közeledni, aki szeretett, és önmagát adta értünk, hogy nekünk
Öbenne életünk legyen!
Az Úr csodája, amint intézi e közösség életét, hív el, indít sokunkat szolgálatra. Hála és dicsőség Neki!
Ezután azonban nagyon szeretném megköszönni a gyülekezet áldozatvállalásást, a szolgálók hűségét.
Hatalmas, megerősítő bizonyságtétel, ahogyan a régi szolgálati ágakban a megfáradtak helyett új
szolgálók kapcsolódnak be, sőt, új szolgálati ágak, formák alakulnak.
Ezúton buzdítok mindenkit, hogy az Úr Lelkének vezetésére figyelve épüljünk fel lelki házzá, ahol
mindenkinek van küldetése, feladata, szolgálata. Hiszem és tapasztalom, hogy az Úr dicsőségére végzett
áldozatos szolgálat közben épülünk mi magunk, miközben építünk másokat.
Ilyen értelemben végezem a gyülekezetünkhöz kötött, de azon kívüli munkámat is. Az elmúlt év első
felében – február, március, április hónapokban – a szokottnál sűrűbben, havonta utaztam (repültem)
Kelownára. Az ott élő és működő ökumenikus közösség lelkész nélkül maradt, és igényelték felszentelt
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lelkipásztor igehirdetői szolgálatát. Mivel egy New York-i nyugalmazott baptista lelkész, Nt. Kulcsár
Sándor elfogadta a kelownai gyülekezet pásztorolását, nem volt szükség további szolgálatokra.
Nanaimoban ez évben a szokásosnál kevesebbszer voltam – négy alkalommal – amelynek egyedüli oka a
rendezvényekkel való ütközés volt. Ellenben a húsvéti ünnepkörben, virágvasárnap előtti szombaton
repültem Portland Oregon-ba, és tartottam a helyi magyar közösségnek húsvéti ünnepi istentiszteletet; és
nemsokkal utána temetési szolgálatra is felkértek.
Különösen fontos, kiemelt töltekezési alkalom a lelkészek számára, amikor egy évben egyszer
személyesen találkozhatunk. Ilyen volt ez évben júniusban a delhi-i, amelyen részt vehettem.
Nem a lelkipásztori beszámolóhoz tartozik szorosan, de végül megemlítem azt a csodát is, ahogyan
Isten az elmúlt évben a gyülekezetet és családomat vezette a parókia, illetve az azzal összefüggő anyagi
kérdések terén is. A gyülekezet eladta a parókiát, a lelkipásztor más otthonba költözött, amelyet abból a
lakásjárélukból tud megoldani, amelyet a parókiából bevett összegből, illetve annak befektett hozadékából
kapott, kap a gyülekezet. Ily módon a lelkész lakhatása a gyülekezeti folyószámlákat, az adakozásból, női
köri munkából befolyó bevételeket továbbiakban semmilyen mértékben nem terheli – illetve a lelkipásztor
lakhatását is biztosítja. Hála legyen az Úrnak ezért is!
Mindezekért végül visszautalok az idézett 23. zsoltár üzenetére: „Az Úr az én pásztorom, nem
szűkölködöm”. Ő vezet, vezet át nehézségeken, gondot visel, ott van, jelen van, intéz sorsokat, életeket,
használ országa építésében – a mi dolgunk a felfelé figyelés, alázat, engedelmesség, vagyis hűség az ő
igéjéhez és a szorgalmas, kitartó munka. Legyen érte áldott, hogy amit Dávid tapasztalt, az ránk is igaz!
Megáll az Istennek igéje!
Szigeti Miklós – lelkipásztor
A
Kanadai
Magyar
Református
Lelkészegyesület Delhi-i júniusi gyűlése
közben és utána csoportképen (jobbról-balra,
fentről lefelé haladva: Nt. Szatmári Ferenc –
Delhi. Nt. Lizik Zolltán – Windsor. Nt. Péter
László – Ottawa. Nt. Vass Zoltán – Toronto.
Nt. Szabó Péter – Montreal. Nt. Szigeti
Miklós – Vancouver. Nt. Vásárhelyi Piroska
– Holstein, ON. Nt. Macavei-Katócz Sára,
Nt. Lizik Zsuzsanna – Windsor. Az alsó
képen, amely a tanácskozás közben készült,
Nt. Vass Zoltán mellett Nt. Csőke János –
Oshawa, ON.

December 23-án, a karácsonyi ebéden a
szolgálatot végzők és a vendégek egy része.
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Lelkipásztori beszámoló egyházunk 2012. évi krónikája
- Január 1-én, vasárnap adtunk hálát az új év lehetőségéért,
úrvacsoraosztással.
- Január 2-án, hétfőn délután hirdettük a feltámadás evangéliumát, hálát
adva Keresztes Ilona testvérünk életéért.
- Január 8-án, vasárnap lelkipásztor Nanaimoban úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartott.
- Január 15-én, vasárnap az istentisztelet után a Presbitérium gyűlést tartott.
- Január 22-án, vasárnap az istentisztelet előtt a Női Kör, utána pedig a Presbitérium tartott gyűlést.
- Január 29-én, vasárnap kereszteltük Végvári Tomikát.
- Február 5-én, vasárnap a Női Kör könnyű ebéddel szolgált – az ebédet a Faragó házaspár készítette.
- Február 17-én, pénteken este a templomban a békességről kerestük Isten üzenetét.
- Február 19-én, vasárnap közös ebéd után tartottuk éves Gyülekezeti Közgyűlésünket.
- Február 26-án, vasárnap böjti úrvacsoraosztást tartottunk. Délután a lelkipásztor Kelownán szolgált.
- Március 4-én, vasárnap az istentisztelet után a Női Kör könnyű ebéddel látta vendégül a gyülekezet
tagjait. Délután a lelkipásztor Nanaimoban istentiszteletet tartott.
- Március 9-én, pénteken este a Presbitérium Gyűlést tartott.
- Március 10-én, szombaton otthonukban eskette Ábrahám Tibort és Sebők Ilonát a lelkipásztor.
- Március 11-én, vasárnap Nt. Szamosközi László ny. lelkész keresztelte unokáját, Ollé Evelyn-t az
istentisztelet keretében.
- Március 24-én, szombaton tartotta a Női Kör éves tavaszi bazárunkat.
- Március 25-én, vasárnap kereszteltük Csontos Botondot, Csontos Zoltán és Anita kisfiát. Délután a
lelkipásztor Kelownában is szolgált.
- Március 31-én, szombaton alelkipásztor Portland, Oregonba repült, hogy ott is hirdesse Isten igéjét,
Krisztus feltámadásának húsvéti örömhírét.
- Április 1-én, virágvasárnap ünnepén, Jézus Krisztus megváltó tettére emlékezve, bizonyságtételekkel
és ingyenes missziói ebéddel hívogattunk Isten kegyelméhez mindenkit.
- Április 6-án, nagypénteken istentiszteleten emlékeztünk Jézus kereszthalálának életszerző ünnepére.
- Április 8-án, húsvétvasárnap úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartottunk, amelyen a
gyermekekkel együtt több mint 150-en örvendezhettünk.
- Április 15-én, vasárnap rendes presbiteri gyűlést tartottunk.
- Április 21-én, szombaton megtartottuk az első Keresztyén Református Bálunkat – a magyar iskola javára.
- Április 27-én, pénteken este bibliaórát tartottunk a lelkipásztor otthonában.
- Április 29-én, vasárnap az istentisztelet után a lelkipásztor Kelownába utazott és hirdette az igét.
- Május 2-án, pénteken kapta gyülekezetünk a Docusystem nevű cégtől az új fénymásológépünket,
amivel immáron színes hirdetők is készíthetők.
- Május 6-án, vasárnap délután a lelkipásztor Nanaimoban is istentiszteleten szolgált.
- Május 13-án, vasárnap anyák napján közös ebéddel és gyermekeink műsorával köszöntöttük
asszonytestvéreinket.
- Május 18-án, pénteken a Miklós család otthonában tartottunk bibliaórát Jézus mennybemeneteléről.
- Május 20-án, vasárnap a Magyar Református Egység napjára emlékeztünk.
- Május 24-én, csütörtökön a lelkipásztor Portlandon temette Boczki Vadnay Erzsébetet.
- Május 27-én, pünkösdvasárnap úrvacsoraosztással ünnepeltük a Szentlélek kitöltetésének ajándékát.
- Június 3-án, vasárnap Nt. Jankó Katalin végezte a szolgálatot, miközben a lelkipásztor Delhi-ban a
Kanadai Magyar Református Lelkészegyesület gyűlésén vett részt.
- Június 8-án, pénteken este presbiter gyűlést tartottunk.
- Június 15-én, pénteken este bibliórai alkalmon gyűltünk össze a Dobos család otthonában, ahol
vendégünk Nt. Szatmári Ferenc delhi-i lelkipásztor szolgált közöttünk.
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- Június 17-én, vasárnap apák napján ebéddel és műsorral köszöntöttük férfitestvéreinket – és egyben
ezen alkalommal zárta a magyar- és a vasárnapi iskola tanévét.
- Június 24-én, vasárnap tartottuk éves piknikünket a templomban.
- Július 1-én és 8-án vasárnapokon Nt. Szamosközi László nyugalmazott lelkész végezte a helyettesítési
szolgálatot a lelkipásztor szabadsága idején.
- Július 29-én, vasárnap kereszteltük Pellei Balázs és Bence ikergyermekeket, Zsolt és Ágnes kisfiait.
- Augusztus 5-én vasárnap is keresztelő volt templomunkban, három testvér lett Isten szövetséges népe
tagjává.
- Augusztus 12-én, éa 19-én vasárnapokon erdélyi tehetséges fiatal művész, Szidónia festményeit,
alkotásait csodálhattuk meg.
- Augusztus 19-én, vasárnap úrvacsoraosztással egybekapcsolt istentiszteleten emlékeztünk új kenyérre
és államalapításunkra hálaadással.
- Augusztus 27. és szeptember 1. között tartotta a Kálvin Magyar Oktatási Szövetség éves nyári táborát,
amelynek keretén belül hittanfoglalkozások is voltak.
- Szeptember 6-án, csütörtökön tárgyalta a Presbitérium a gyülekezet aktuális ügyeit.
- Szeptember 9-én, vasárnap az istentisztelet után a lelkipásztor Nanaimoban szolgált.
- Szeptember 15-én, szombaton tanévnyitó református bált rendeztünk magyar iskolánk megsegítésére.
- Szeptember 21-én, pénteken a lelkész otthonában Bibliaórán beszélgettünk az eredménytelen
bizonyságtételről..
- Szeptember 23-án vasárnap tanévnyitó ünnepséget tartottunk, amelynek keretén belül osztottuk ki a
magyar állami nyelvizsgát tettek bizonyítványait.
- Október 7-én, vasárnap istentisztelet keretében kereszteltük Thornton-Szilágyi Sebastian-t..
- Október 11-én, csütörtökön Presbiteri Gyűlésen tekintette át a testület az egyház életének aktualitásait.
- Október 19-én, péteken bibliaórát tartottunk a Dobos család otthonában.
- Október 30-án, vasárnap úrvacsoraosztással egybekapcsolt istentiszteleten emlékeztünk meg a
reformáció és új bor ünnepéről.
- November 1-én, csütörtökön este Nt. Hankóczi Gergely őrnagy biblaórán szolgált a templomban.
- November 4-én, vasárnap az istentiszteleten Nt. Hankóczi Gergely őrnagy, tábori lelkész hirdette az
igét, majd éves fő rendezvényünkön a Magyar Házban, ünnepi ebédünkön előadással szolgált.
- November 16-án, pénteken Marádi Annától búcsúztunk a feltámadás reménységében.
- November 18-án, vasárnap az istentisztelet utá Presbiteri Gyűlést tartottunk.
- November 23-án, pénteken bibliaórán beszélgettünk Isten igéjéről a Némenth család otthonában.
- December 1-én, szombaton tartotta egyházunk Bethlen Kata Női Köre éves őszi-téli bazárunkat.
- December 2-án, vasárnap advent kezdetén úrvacsoraosztást tartottunk.
- December 21-én, pénteken gyülekezetünk ének és zenekara, prózai előadói, valamint a koreai Ámen
gyülekezet tagjai közös karácsonyi műsorral szolgáltak.
- December 23-án, vasárnap közös ebéden, majd műsorral ünnepeltük Megváltónk érkezését.
- December 25-án, vasárnap, karácsony napján úrvacsoraosztással egybekapcsolt ünnepi istentisztelet.
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A presbitérium 2012. évi beszámolója
„Emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr…” (5Mózes 8:2)
Igen, velünk van az Isten minden gondunkban. Bizony az elmúlt évben talán még jobban szükségünk volt rá.
Anyagi nehézségeinkre való tekintettel hosszas és alapos megfontolás után a presbitérium arra az
elhatározásra jutott, hogy – magunkon segítendő – eladjuk a parókiát. Ezzel megoldhatóvá válnak az amúgy
nem kezelhető fizetnivalók. A parókia árának nagyobb részét bankbetétbe tettük, amelynek kamatja fedezi a
lelkipásztori lakásjárulékot, tehát ez a továbbiakban nem terheli a gyülekezet kiadásait. Az adakozásból és
egyéb bevételekből (bazárok, terem bérbeadása, stb.) minden más fizetnivalót egyenlőre fedezni tudunk.
A parókia árának kisebb része tartalék, illetve, a központi egyház beleegyezésével és segítségével,
elkülönítettünk belőle a legsürgősebb és legfontosabb javítani valókra, amiket évek óta nem tudtunk
megoldani, az anyagi fedezet hiánya miatt. Általános és hivatalos felmérések és ellenőrzések történtek,
összeírtuk a tennivalókat. Ezek közül megemlítenék néhányat: eddig elvégzett munkák: ereszcsatorna cseréje,
udvari kisraktár tetőcseréje, „backlane” aszfaltozás (amire a Város kötelezett bennünket), internet bevezetése.
A közeljövőben szeretnénk megcsináltatni az ablakok cseréjét, amit már több mint tíz éve tervezünk; az
óvodás kisszobában szeretnénk padlót cserélni, laminált parkettát lerakatni, amelyre szőnyeget helyeznénk,
hogy az apró gyermekeknek is biztonságosabb és egészségesebb legyen a „munkahelyük”. Ezek a munkálatok
folyamatosan zajlanak. Köszönet érte a szervezőknek, közreműködőknek.
2012-ben 54 rendes istentiszteletet tartottunk. Ökumenikus alkalomra sajnos nem került sor, a szervezés
nehézségekbe ütközött, rajtunk kívül álló okok miatt.
Az év folyamán 8 rendes és 5 rendkívüli presbiteri gyűlést tartottunk, ez utóbbiakra a parókia eladása végett
került sor. Isten segítségére igen nagy szükségünk volt és van, különösen az elmúlt esztendőben hozott
döntések miatt kértük a bölcsesség, egyetértés és békesség ajándékát. A Presbitérium tagjai közül a
gyűléseken mindig jelen volt, aki itt tudott lenni, csak betegség miatt volt hiányzás, vagy ha valaki éppen
elutazott.
Péter Etelka családi, személyes okokra hivatkozva lemondott, így helyette Miklós Szilvia pótpresbiter vette
át a munkát, aki istentisztelet keretében tette le a presbiteri esküt és azóta is szívvel-lélekkel, nagy odaadással
dolgozik a többi presbiterekkel együtt.
Bibliaórát alkalmanként mindig más-más családnál tartottunk. Sajnos a látogatottság csökkent, átlag 8-10
személy van csak jelen. Szeretnénk, ha többen bekapcsolódnának, nagy szüksége van a gyülekezetnek
nemcsak lelki feltöltődésre, hanem mélyebb, közelebbi, állandó kapcsolat kialakítására az Úr Jézussal.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az ezutáni bibliaórákra.
Úrvacsoraosztásra nyolc alkalommal került sor. Presbitériumi javaslat és döntés volt, hogy a lelkipásztor ne
egyedül ossza a szent jegyeket, hanem presbiterek adják a bort, amint ez más gyülekezetekben gyakorlat, és
az úrvacsoraosztás gördülékeny, gyorsabb lebonyolításában segítség.
A szórványszolgálatokat Nanaimoban és Kelownán a lelkipásztor végezte. A lelkipásztor szabadsága alatt
Nt. Szamosközi László, és Nt. Jankó Katalin lelkipásztorok végezték az istentiszteleti szolgálatot.
Szép, új kezdeményezés volt a magyarországi hajléktalan gyermekeknek rendezett gyűjtés, Miklós Szilvia
szervezésével. Hálás szívvel, köszönettel vették át a küldeményt az illetékesek. Ez a szolgálat nem zárult még
le, ebben az évben is folytatódik. Mi is köszönjük az eddigi adományokat és szeretettel, örömmel fogadjuk a
további hozzájárulást.
Idős, beteg testvéreinket a lelkipásztor rendszeresen látogatja, alkalmanként egy-egy presbiter is
bekapcsolódik ebbe a szolgálatba. Telefonon is hívjuk őket, a gyülekezet tagjai által aláírt kártyát küldünk –
Márton Ida szolgálata – rájuk gondolva és szeretettel kívánva javulást. Idős testvéreinket, akik másképp nem
tudnának eljutni vasárnaponként, elhozzuk a templomba.
A koreai „Amen Church” gyülekezettel most is nagyon jó, szeretetteljes, testvéri a kapcsolatunk, részt vettek
a karácsonyi koncertünkön is.
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Emlékezetes, szép alkalmunk volt a novemberi ünnepi ebédünk, amelynek vendége Nt. Hankóczy Gergely
őrnagy, tábori lelkész volt. Értékes, érdekes előadásában a magyar katonai lelkészség külszolgálati (külhoni)
kihívásairól beszélt.
Ismét szeretnénk köszönetet mondani kedves testvéreinknek, akik az elmúlt évben is hozzájárultak áldozatos
munkájukkal és adakozásukkal a gyülekezet életének fenntartásához, előrejutásához. Külön köszönet az
újonnan bekapcsolódó tagoknak, családoknak a különböző munkákban való részvételükért, a lelkesedésért, a
kitartásért. Őszintén reméljük, hogy ez megmarad, folytatódik és szeretetben, egyetértésben erősíthetjük
egymást az elkövetkező időkben is.
Továbbra is imádkozunk Isten kegyelméért és áldásáért, hogy erőt adjon a nehézségekben és társakat a
munkában, ahogyan a próféta is írja: „erőt ad a megfáradottnak és az erőtlen erejét megsokasítja” (Ézsaiás
40:29).
Zathureczky Csilla, a presbiterium jegyzője.
Novemberi ünnepi ebédünk szónoka: Nt. Hankóczi Gergely őrnagy, tábori lelkész, és vendégeink egy része.
(LelkesIlonka felvételei)

December 23-án gyermekkarácsonyi
műsorunk és vendégeink a templom alsó,
gyülekezeti termében.
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Beszámoló a presbitériumweblapjáról: http://emrepresbiterium.wordpress.com/
A weblapunk 2012. februárjábankezdett el működni. A menüpontok folyamatosan bővültek. Jelenleg 9
főmenű és 17 almenű található az oldalunkon. Az engedélyezett ingyenes tárhely méret: 3,072 MB, ebből
felhasznált 206.17 MB (7%)
Az egy év alatt összesen 5194 klikkelés történt, de ebben benne van az is, amikor a szerkesztő dolgozik a
weblapon. Ezt leszámítva, így is elégedettek lehetünk, a weboldal kezd ismertté válni. Kiemelt
látogatottsága volt a tavalyi húsvéti illetve az ezévi karácsonyi beszámolóknak. Az ökumenikus
istentiszteletre szóló meghívást 61-en tekintették meg, részben ennek is köszönhető, hogy többen voltunk,
mint máskor.
Az oldalon képekkel illusztrálva megtalálható a használati utasítás az “About” főmenű második
almenüjében (Instruction En/Hu), pdf. formátumban. Állandó jelleggel megtalálható az éves naptár a
programjainkkal, melyhez az “About” főmenű “Naptár/Calenadar” almenüjében lehet hozzáférni.

Hiszem, hogy a weblap hasznos szolgálat gyülekezeti életünk épülésére, kérem a testvéreket, olvassák
rendszeresen és terjesszék az ismerőseik körében.
Dr. Mészáros Margit, szerkesztő
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2012-es évi egyházi statisztikai adatok
54 alkalommal tartottunk istentiszteletet templomunkban 2012-ben. Az
52 vasárnap mellett nagypénteken és karácsonykor volt istentiszteletünk. Újév
napja vasárnapra esett.
Június 3-án, vasárnap Nt. Jankó Katalin evangélikus lelkipásztor végezte az
istentiszteleti szolgálatot – mialatt lelkipásztor Delhi, Ontarioban a Kanadai
Magyar Református Lelkészegyesület éves gyűlésén vett részt. Július 1-én és 8-án, basárnapokon
lelkipásztor szabadsága idején Nt. Szamosközi László, gyülekezetünk nyugalmazott lelkésze
végezte az istentiszteleti szolgálatot. November 4-én Nt. Hankóczi Gergely őrnagy, tábori lelkész
hirdette Isten igéjét. Ezek alapján 4 alkalommal helyettes- vagy vendégigehirdető, 50 alkalommal
a Nt. Szigeti Miklós, a gyülekezet lelkipásztora hirdette Isten igéjét.
2012-ben az istentiszteletek átlagos látogatottsága kismértékben újra emelkedett az elmúlt
évhez képest. 2007-ben és 2008-ban átlagosan 47, 2009-ben 51 felnőtt istentiszteleti látogató volt
egy alkalmunkon. 2010-ben ez a szám 45-re csökkent. 2011-ben 47, 2012-ben 49 felnőtt
igehallgató volt jelen egy átlagos istentiszteletünkön. Ez a kismértékű növekedés nagy
hálaadásra ad okot – tekintettel, hogy az észak-amerikai magyar egyházak többségének tagsága,
látogatottsága fogy.
A felnőtt templomba járás egyre inkább kiegyensúlyozott – miközben egy-egy alkalommal
mégis előfordul, vagy nagyon szokatlanul kevesen, vagy sokan vagyunk. Mint minden évben,
most is augusztusban voltak átlagban a legkevesebben (37), és decemberben a legtöbben (57). De
amint láthatják, az átlagok közelítenek egymáshoz.
Viszont, ez évben húsvétkor kiemelkedően sokan voltunk (120), miközben karácsonykor az
átlagosnál kicsit kevesebben (80) – és augusztusban egyik vasárnap mindössze 22 felnőtt tisztelte,
imádta az Istent istentiszteletünkön.
Nagyon nagy dolog – ami hálaadásra ad okot –, hogy továbbra sem fogy az aktív
gyülekezetlátogatók száma, miközben a kivándorlás csökken, a gyülekezet hűséges idősebb
rétege pedig az évek folyamán fokozatosan számszerűleg csökken!
2012-ben átlagosan 17 gyermek volt jelen egy átlagos istentiszteleten. Ez is örvendetes,
hiszen 2011-ben – éppúgy mint 2010-ben – átlagosan 13 gyermek vett részt a vasárnapi iskolai
foglalkozásokon. Isten iránti hálaadással köszönjük meg a sok áldozatos munkát a Kálvin Magyar
Oktatási Szövetség vezetőinek és tanárainak, és a gyermekek szüleinek, a szakszerű magyar
iskolai munkáért és a sok áldozathozatalért, amely mindenképpen pozitív hatással van
gyülekezetünk gyermekmissziós munkájára is.
Köszönjük a vasárnapi iskola tanárainak – Dobos Andrea, Kelemen Zsuzsa, Kovács Ilona,
Orbán Melinda, Szigeti Márta, Szőke Szabolcs –, hogy nagy odaszánással, odaszánással,
hűséggel, és sok szeretettel végzik szolgálatukat gyermekeink, ifjaink épülésére.
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Keresztelés
Január 29-én, vasárnap az
istentisztelet
keretében
kereszteltük
ifjabb
Végvári
Tamást – idősebb Végvári Tamás
Szabina kisfiát.

és

Március 11-én, vasárnap a boldog nagyapa ,
nyugalmazott lelkipsztorunk, Nt. Szamosközi László
keresztelte Ollé Evelyn-t, Ollé Attila és Erzsébet
kislányát.
Március 25-én, vasárnap kereszteltük Csontos Botond
csecsemőt, Csontos Zoltán és Anita kisfiát.

Július 29-én, vasárnap ikergyermekek részesültek a
keresztség sákramentumában: Pellei Balázs és Pellei
Bence – Pellei Zsolt és Lengyel Ágnes gyermekei.
Augusztus 5-én, vasárnap Kiss Szabolcs és Edit
gyermekei, Robin, Florence és Kevin lettek Isten
szövetséges népe tagjává a keresztség által.
Augusztus 19-én, vasárnap az istentisztelet keretében Wicha Csanád, Wicha Zoltán és Éva kisfia fogadtatott be
Krisztus szövetségébe a keresztség sákramentuma által.
Október 7-én, vasárnap kereszteltük az istetntisztelet elején Thornton-Szilágyi Sebastian csecsemőt, Gavin
Thornton és Szilágyi Edith kisfiát.

Összesen tehát tíz gyermek részesült a keresztség sákramentumában, és lett Isten szövetséges

népe tagjává 2012-ben gyülekezetünk közösségében.
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Úrvacsoraosztás
Úrvacsorát a szokott rend szerint osztottunk ki nyolc alkalommal (újév, böjt, húsvét,
pünkösd, új kenyér, új bor–reformáció, advent, karácsony).

Esküvő
Március 10-én szombaton Ábrahám Tibor és Sebők Ilona kötöttek házassági szövetséget
a lelkipsztor szolgálatával.

Temetés
Január 2-án vasárnap búcsúztunk elhunyt szeretett és tisztelt
testvérünktől, Keresztes Ilonától.
Május 24-én, csütörtökön a lelkipásztor Portland OR, USA-ban
búcsúztatta hívő, refromátus szerettei és testvérei körében Boczki
Vadnai Erzsébetet.
Október 9-én kedden Kelownán búcsúzott a család
és a helyi magyarság a 89 éves korában az Úrban
eltávozott kedves testvérünktől, Soós Imrétől.
November 16-án pénteken gyászistentiszteleten hirdettük a feltámadás
evangéliumát gyülekezetünk hűséges tagjára, Marádi Annára emlékezve.
Jézus mondja: „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és
hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy,
hanem átment a halálból az életbe.” János 5: 24

Bibliaórák
Mindig más befogadó családoknál, házi biblaórákon hat alkalommal
kerestük Isten igéjéből az ő akaratát. Kétszer vendéglelkipásztor vezette az igei
együtt-gondolkodást. Június 15-én Nt. Szatmári Ferenc delhi-i, november 1-én
Nt. Hankóczi Gergely őrnagy, tábori lelkész vezette az alkalmakat.
Köszönjük Dobos Richárdnak és Andreának, Miklós Gábornak és
Szilviának, Németh Zoltánnak és Eszternek, Szigeti Miklósnak és Mártának,
hogy otthont adtak bibliaórai közösségünknek.
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Beszámoló a 2012-es évi kántori szolgálatról
„Énekeljünk az Úr szent ajándékirul…”

Énekeink dallama és szövege feloldja, ékesíti lelkünk fájdalmait,
megerősít bennünket a hitben, és előkészít az ige befogadására. Nincs mit
lebecsülni énekeinken – mintegy 500 dallam – hiszen ezek adják meg
egyházunk református jellegét.
Ahogy a mai világ rohan előre újításokban, talán ez megkívánja azt,
hogy egyházunkban is legyen némi változás, modernizálás.
Visszatekintve négy évtizedre, mai gyülekezetünk is változott. Sokan
eltávoztak tőlünk, megöregedtek, elhunytak. Éneklésünk legyengült, nem
a régi lelkes hangzást halljuk vasárnaponként istentiszteleteinken.
Mint mindennek, ennek is van oka – mi az ok, probléma ezen a téren?
Hosszú éveken át használtuk régebbi énekeskönyveinket, melyeknek
dallama ismerős és népszerű volt. Ezt mára felváltotta egy újabb
énekeskönyv, amelyben főleg a ritmus, illetve az énekek üteme változott, eltér a megszokottól. A
probléma itt az úgynevezett „ritmizálás” – mely főleg zsoltáraink esetében nem a legszerencsésebb.
Nehéz ütemben vannak szép zsoltáraink megújítva és nem hangzanak szépen, szinte másképpen adja ki a
dallamot, nehéz ráismerni.
Dícséreteinknél nincs meg annyira ez a probléma, mivel ezek eredetileg is ritmizálva íródtak. „Quo
Vadis” – miért és hova rohanunk? Az Úrnak kedves és elfogadja éneklésünket, ha az szívből fakad
ritmizálás nélkül is – zsoltárainkra gondolok itt elsősorban. Megoldást kell találnunk ebben az ügyben,
illetve ezen a téren, mivel gyülekezetünk akar és szeretne részt venni istentiszteleteink alkalmával
énekléssel is.
Jelenleg három részre szakadt gyülekezetünk, amely megnehezíti kántori szolgálatomat. 1. Vannak, akik
kedvelik az énekek ritmizálását. 2. Vannak, akik nem szeretik a felgyorsult ritmust – különösen
zsoltárainkban; 3. és végül a harmadik csoport, akiknek nincs álláspontja, és/vagy nem énekelnek.
Az én elgondolásom az, hogy zsoltárainkat énekeljük úgy, ahogy azok régi énekeskönyvünkben
szerepeltek – szép, kitartott hangokkal; és ez talán elősegíti éneklésünk javulását. Nem vagyok
informálva, de nem hiszem, hogy más felekezet bevezette a rtimizálást énekeikben. Vezetőségünk a
gyülekezetért van – tehát maga a gyülekezet döntse el, oldja meg ezt a problémát.
Munkám, szolgálatom örömmel s a legjobb tudásom beleadásával végzem. Szívesen veszem ifjabb
testvéreink szolgálatát nagyobb ünnepek alkalmával, amely a megalakult ének és zenekar. Örömmel tölt
el, hogy most az orgona szolgálatot is bevonták a karácsonyi koncerten a közös ünneplésbe. A jövőben
talán több éneket hallhatunk a miéinkből is tőlük. Szerintem nem szükséges más felekezetektől átvenni az
énekeket, legalábbis jelenleg – ha református egyház akarunk maradni a jövőben is.
Egy-két dolog van még, amely talán említésre méltó. Elsősorban az istentiszteleteink előtti áhítat, csend.
Az ének és zenekari próbákat lehetne-e tartani más időkben, vagy valamelyik
nagyobb helyiségben templomunkban? Igen hangos, zajos, és sokszor
benyúlik az istentiszteletünk idejébe. Nincs alkalmam előjáték játszására.
Vezetőségünk együttműködése hiányos, és ebből előadódik néha kisebbnagyobb hiba, félreértés, harag. Tetsvérek vagyunk Jézusunk családjában
egyházunkban, legyen és maradjon meg közötünk a krisztusi szeretet.
Dolgozzunk együtt szeretetben és békességben!
Tisztelettel:
Máté István – kántor
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A Bethlen Kata Női Kör 2012. évi beszámolója
Hálaadással tekintünk az elmúlt évre, és reménységgel a jövőbe. Az Úr ismét velünk volt, vezérelt és
irányított bennünket. Rendezvényeink jól sikerültek és eredményesek voltak. Különösen a tavaszi és őszi
bazárunk.
Szeretettel köszönöm asszonytestvéreimnek, férfitestvéreimnek, akik fáradságot nem ismerve
odaadással, szeretetben végezték áldozatos munkájunkat egyházunk lelki és anyagi fenntartásáért.
A tavasszal ismét volt virágvasárnapi missziós ebéd, ami szintén jól sikerült. Többen keresték fel
gyülekezetünket, akik eddig ritkábban jártak közénk.
Mint minden évben, tavaly is megtartottuk a hagyományos anyák- és apáknapi ebédeket.
Piknikünket a templomban rendeztük az elmúlt évben. Szép időnk volt, sokan látogattak el hozzánk.
Novemberben a Magyar Házban tartottuk a minden évben megrendezésre kerülő Ünnepi ebédünket,
nagy sikerrel. Díszvendégünk volt Nt. Hankóczi Gergely őrnagy, a kecskeméti repülőbázis tábori
lelkésze. Remek előadását a határon túli veszélyes zónákról (Koszovó, Afganisztán) mindenki fokozott
érdeklődéssel hallgatta.
Rendezvényeink sorát karácsonyi ebédünk zárta, gyermekeink műsorával.
2012-ben először rendeztünk bálokat tavasszal és ősszel, amelyek tiszta bevételét a templomban
működő iskola segítésére ajánlotta fel a Női Kör (közel $3000). Szeretnénk az idén is tartani hasonló
bálokat iskolánk megsegítésére, anyanyelvünk megőrzéséért, hogy gyermekeink, unokáink soha ne
feledjék ezt a csodálatos örökséget.
Templomunk fenntartásához szükséges költségekhez is kb. $14,000- al járult a Női Kör, és jelenleg van
$16,000. Igen mozgalmas és sikeres évet tudhattunk magunk mögött.
Sok-sok nehéz munka rejlik a siker mögött, de szeretettel és önzetlenül csináltuk. Mindenkinek
köszönöm odaadó támogatását, segítségét és remélem, 2013-ban is számíthatok szorgos kezekre.
Isten áldása kísérjen mindnekit!
Faragó Kati – a Női Kör Elnöke
A Női Kör szolgálatába bekapcsolódó testvéreink egy része a beigli
készítése, és a piknik közben – és a rengeteg, finom sütemény.
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Beszámoló a gyermekek közötti szolgálatról 2012-ben
„Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a hallgatásnak és mevan az
ideje a beszédnek” Prédikátor 3:1, 7/b

Kedves Testvérek! A mai napokban, azt hiszem, nem vagyok egyedül a problémámmal. Hogyan osszam be
az időmet helyesen, hogy maradjon idő a beszélgetésekre, és a hallgatásra, meghallgatásra is. Márpedig Isten
arra is adott, jelölt ki időt, hogy beszélgessünk és meghallgassunk. Milyen jó, hogy vasárnap megpihenhetünk,
Istennel lehetünk, Isten beszél hozzánk, és mi hallgatjatjuk a magyar templomban. Istennek adhatunk hálát,
hogy három csopotban hallgathatták és szólhattak hozzá a kamaszok, a kicsik és a kisebbek is Isten
beszédéhez vasárnapról vasárnapra az elmúlt évben. Nagy öröm volt számunkra a rengeteg kisbaba születése
is, akik árnyékként követték a nagyobbakat és színesítették élénkségükkel a vasárnapi foglalkozásokat.
Köszönjük az őket felügyelő szülők figyelmét a vasárnapi iskolai órák csendjének elősegítésében,
fenntartásában. Ajándékként kaptuk a gyermekeket, akikért felelősek vagyunk, és ajándékként kaptuk a hívő
csoportvezetőket is, akik közvetítették Isten szavát. Dobos Andrea, Kelemen Zsuzsi, Kiss Edit, Kovács Ica és
jómagam a feladatokat megosztva, különböző magyarországi anyagok segítségével próbáltuk a gyermekeknek
az ige üzenetét az ő nyelvükön átadni.
Istennek adunk hálát, hogy a múlt évben is nagy összhangban tudtunk együttműködni a Kálvin Magyar
Oktatási Szövetséggel, amely a magyar nyelv elsajátítására létrejött non-profit szervezet. Így lett szép anyák-,
apák napi, tanévzáró és karácsonyi műsorunk. Örülhettünk a már hagyományossá vált magyar tábornak is,
amelynek szerves alkotó elemét képezte a délelőtti ökumenikus hittan óra.
A magyar iskola és a gyülekezet együttműködésének egy másik szép példája a múlt évben kétszer
megrendezésre kerülő jótékonysági református bál, amelynek teljes bevételét a magyar iskola kaphatta meg.
Jó egyetértésben lenni, mert így biztosíthatjuk Isten egyházának keresztyén lelkületű közösségét most és –
gyermekeinkre alapozva – a jövőben is.
Szigeti Márta – pedagógus
A Kálvin Magyar Oktatási Szövetség éves nyári táborának
végén készült csoportkép gyermekekről, szülőkről,
tanárokról.

Fent balra: apáknapját köszöntő; lent: karácsonyonyi
betlehemest előadó gyermekeink.

17

Tervezett rendezvényeink
2013. évben
Január 1. kedd –

Újévi istentisztelet, úrvacsoraosztás.

Január 24. csütörtök – Ökumenikus istentisztelet.
Február 17. vasárnap –

Gyülekezeti

Közgyűlés.

Böjt

első

vasárnapi

úrvacsoraosztás.
Március 9. Szombat –

Református jótékonysági farsangi bál – iskolánk támogatására.

Március 16. szombat –

Tavaszi Bazár.

Március 24. vasárnap –

Virágvasárnap, húsvéti missziói ünnepi ebéd és műsor.

Március 29. nagypéntek – Jézus váltsághalálára emlékező istentisztelet.
Március 31. húsvétvasárnap – Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.
Április 27. szombat –

Gyülekezeti csendesnap.

Május 9. áldozócsütörtök – Jézus mennybemenetelének ünnepe, istentisztelet,
konfirmandusok tesznek bizonyságot ismereteikről, hitükről.
Május 12. vasárnap, anyák napja – Ünnepi ebéd, műsor.
Május 19. pünkösdvasárnap – Úrvacsoraosztás, konfirmáció.
Május 26. vasárnap –

vendégünk Dr. Bölcskei Gusztáv, püspök, aki a Niagara Falls-i ÉszakAmerikai Magyar Református Diaszpóra Konferenciáról látogat el hozzánk.

Június 16. vasárnap –

Apák napja, ebéd, műsor, egyben iskolai évzáró ünnepség.

Július 28. vasárnap –

Piknik a Hawthorne Parkban, Surrey-ben.

Augusztus 18. vasárnap – Magyar államalapítás, új kenyér ünnepe, úrvacsoraosztás.
Augusztus 26. hétfőtől 31. szombatig – A Kálvin Magyar Oktatási Szövetség gyermektábora templomunkban
Szeptember 15. vasárnap – Magyar és Vasárnapi Iskola évnyitó ünnepség.
Október 5. szombat –

Gyülekezeti csendesnap.

Október 12. szombat –

Református jótékonysági bál, iskolai tanévnyitó kapcsán.

Október 20. vasárnap –

Presbiterválasztó Gyülekezeti Közgyűlés

Október 27. vasárnap –

Új bor, reformáció ünnepe, úrvacsoraosztás.

November 3. vasárnap –

Ünnepi ebéd.

November 30. szombat –

Őszi-téli bazár.

December 1. vasárnap –

Advent első vasárnap, úrvacsoraosztás.

December 22. vasárnap –

Advent 4. vasárnap, ebéd, gyermekkarácsonyi ünnepség.

December 23. hétfő –

este, karácsonyi koncert.

December 25. szerda –

Karácsony napja, úrvacsoraosztás.
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ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (KÁLVIN,
VANCOUVER 1955)
GYÜLEKEZETI KÖZGYŰLÉS
2012. február 19.
istentisztelet után, gyülekezeti terem.
Jelen van 51 (ötvenegy) fő.
1. Gyülekezeti ének: Az Úr csodásan működik.
2. Imádság.
3. 2011-es évi közgyűlés jegyzőkönyveinek elfogadása: Máté / Herczeg K. / elfogadva.
4. Éves beszámolók:
4.1. Lelkipasztori beszámoló: Zathureczky / Timar / elfogadva.
4.2. Presbiteri beszámoló: Péter E. / Faragó A. / elfogadva.
A vagyongondnokok közül ketten, Herman Marika es Rák István felmentésüket kérik,
nem tudják tovább vállalni a poziciót. A lelkipásztor megköszöni a szolgálatukat.
A régiek közül Márton Jánost javasolja Németh Zoltán, támogatja Szigeti Márta,
elfogadva. Demeter Zoltánt javasolja Géczi, támogatja Németh Eszter, elfogadva.
Új jelölés: Kollár Zoltánt javasolja Zathureczky Csilla, támogatja Péter Eta. Kollár
Zoltan vállalja. elfogadva. Németh Esztert javasolja Márton Ida, támogatja Tímár
János. Németh Eszter vállalja. Elfogadva.
2012-re a megválasztott vagyongondnokok: Demeter Zoltán, Kollár Zoltán, Márton
János és Németh Eszter.
4.3. Kántori beszámoló: Tímár János / Balatoni Berta / elfogadva.
4.4. Bethlen Kata Női Kör beszámolója: Péter Etelka / Páli Zsuszsa / elfogadva.
4.5. Zárszámadás és költségvetés áttekintése: Páli Zsuzsa beszámolója. 2012 januar 1.-től
kérte felmentését, amit a Presbiterium elfogadott. A lelkipásztor Páli Zsuzsának is
megköszöni az áldozatos munkát. Zsuzsa továbbra is segít, elkeszíti a hivatalos
statisztikai kimutatást es vállalja az adóbevallási ügyintézést, segít az új pénztárosnak.
Új, választott pénztáros Kollár Otilia (2012 január 1) A beszámolót elfogadásra
javasolja Mészáros Margit, támogatja Zathureczky Csilla, elfogadva.
Két ellenőr választása: 1) Csala Anikó: Herman / Tímár / elfogadva; 2) Orbán Melinda:
Zathureczky Csilla / Páli Zsuzsa / elfogadva.
4.6. Gyermekek közötti szolgálat, beszámoló: Máté / Kőrös Imre/ elfogadva.
5. Aktuális témák:
5.1. Parókia eladása: lelkipásztor röviden ismerteti a tényállást: Mr. Channi Makkar
házügynök egy hét alatt eladta a házat, eladási ár $ 895.000.00 (nyolcszazkilencvenötezer). Ebből $550,000.00 (otszazotvenezer) lekötünk „Consolidated Portfolio”-ba,
ennek a kamatábál fizetjük a lelkipásztor lakhatóságát („housing allowance”).
Templomfejlesztésre fordítjuk a központi egyházzal közösen kidolgozott és
általuk is jóváhagyott terv alapján az arra elkülönített összeget (szemelyi felvonó,
oszlop kivetel az alsó teremben, ablakkeret javítás / csere / felújítás, a templom
környékének fejlesztése, karbantartása… stb. A fennmaradó összeget külön
bankszámlára tesszük be, amelyből a jövőben gazdálkodhatunk a központi egyház
jóváhagyásával.
5.2. Új kommunikációs rendszer kifejlesztése: Mészáros Margit Web-oldalt és E-mail címet
szerkesztett a templom részére, amin a lelkipásztor, a presbiterek és tagok elérhetik
egymást. Ötleteket, javasalatokat várunk. Web cim:
„emrepresbiterium.wordpress.com”; E-mail: emre.presbiterium@gmail.com
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Mészáros Margit bemutatja az új kommunikációs Web-lapot.
5.3. Rendszeres zenés istentiszteletek bevezetése: a presbitérium előzetes beszélgetesei
alapján javasolja. Cél a fiatalokat bevonni, kedvet csinálni, feladattal megbízni őket.
6. Hozzászólások, javaslatok:
Balatoni Berta: csakis engedéllyel változtassunk az alsó terem oszlopszerkezetén; az
ablakkeret cseréjéhez a tűzbiztonság érdekében a város anyagilag hozzájárul.
Ifjúsági istentiszteletek: - Tímár János: több régi, megszokott éneket kellene énekelni, sok
az új ének, amit sokan nem tudnak, és a ritmussal állandó zavar van.
- Máté István: az orgona a templomi hangszer, nem igazan jó gondolat a zenekar.
Ritmizalva kell énekelni. Tehetsége szerint a legjobban vezeti az énekeket,
alkalmazkodik.
- Roman Mónika: az ifjusági istentiszteletek hasznosak, fokozatosan be lehetne vezetni
egy-egy alkalomra. Jó lenne, ha a kántor úr elfogadna minket is, fogadná a köszönést.
- Zathureczky Csilla: szükséges lenne egy-egy ifjúsági istentisztelet, hogy kedvük legyen
a fiataloknak is idejönni. Ez nem zárja ki a hagyomanyőrzést, sőt, minél többszínű a
dicséret, annál vonzóbb lehet.
Induló-ritmusban játszott énekek eddig is voltak, az kevésbé való a templomba.
Másik téma: szeretettel kérjuk asszonytestvéreinket, hogy többen kapcsolódjanak be a
vasárnapi sütemény ellátásba a kávéhoz, ne csak ugyanaz a hét-nyolc testvér szolgáljon
mindig.
- Miklós Marika: újitani nem árt, ha azzal Istent dicsérjük. Egy új zenei stílusú könyvet
fogunk kapni, Magyarországról küldik el, hasznos segítség lesz. Kántor úr is
kapcsolódjék be, ha valóban alkalmazkodni akar.
- Zathureczky Péter: köszönet Istennek ezért a templomért, jó ide jönni. Isten mindegyre
próbára tesz, de soha nem erőnkön felül. „Az Úr csodásan működik”. Amióta a
gyülekezet tudomást szerzett gyengülő anyagi helyzetünkről, az adakozás lényegesen
megemelkedett. Istennek legyen érte hála.
- Mészáros Margit: énekpróba istentisztelet után legyen, téma elvetve, akkor egyéb
alkalmak vannak.
- Miklós Szilvia: kántor úr tiszteljen meg bennünket az ifjúsági zenekarban való
jelenlétével.
- Máté István: nem tud állni 10 percnél többet, énekkarban ezért nem tud résztvenni, a
Zenekarban való részvételét ideje nem engedi, tanit.
- Balatoni Gyula: jobban meg kellene ismernünk egymást.
- Herman Marika: az alsó teremben inkább a régen tervezett bővítéssel kellene foglalkozni
az oszlopkivétel helyett, hogy több hely / helyiség legyen a gyermekek részére és a
rendezvényeinken.
7. Záróima.

Lelkipásztor

Jegyző
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Pénzügyi beszámoló a Női Kör részéről
2012. január 1-től 2012. december 31-ig
Nyitó egyenleg 2012. január 1-én

12.793,70

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Adomanyokból
Hurka, kolbász eladás
Bálok bevétele
Iskolának átadva
Missziói ebéd költsége

1,428.55
10,197.65
9,042.63

Ebédek, hét alkalommal
Piknik
Bazárok

4,374.00
1,063.00
3,043.94

1,318.51
717.99
1,679.06

Karácsonyi koncert
Sütemény eladásból

99.00
5,646.55

988.33

Tombola
Egyéb bevételek

1,277.00
1,239.25

899.20

2,866.89
6,124.53
2,918.47
289.70

Bazárokra ital
Javítasi költség
Műanyag tányérok vásárlása

478.93
103.00
63.00

Security deposit
Rent
Gyulekezeti számálára áttéve
Gyülekezettől visszutalva

2,600.00
4,200.00
4,300.00
11,100.00

Konyha takaritasa

600.00

Templom takaritasa
Hurka kolbasz aranak visszafizetese
Gyülekezeti folyószámlára áttéve 12.12.31.-én
Bevételek 2012-ben
Év eleji nyitó egyenleg
Összes bevételek:

800.00
203.00
14,000.00

48.511.57
12,793.40
61,304.97

Összes kiadások
Női Kör egyenlege 2012 december 31-én: $16,154.66

45.150.61
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FORGÓTŐKE
TEMPLOM - GVC CREDIT UNION BANK BALANCE
NŐI KÖR - GVC CREDIT UNION BANK BALANCE
TOTAL

5,727.86
16,154.66
21,882.52

BEFEKTETÉSEK / INVESTMENTS
Consolidated Portfolio
Takarékszámlán
Diakonális számlán
Housing Allowance számlán

600,000.00
197,340.06
637.72
5,727,86

TOTAL

803,705.64
ÁLLÓ VAGYON

Templom
Felszerelés

1,297.100.00
45,900.00

TOTAL

1,343,000.00

TELJES VAGYONI ÉRTÉK:

2,168,588.16

Jeremiás Siralmai 3: 22 – 23
„Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te
hűséged!”

