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Feltámadást Ünneplő Atyák és Testvérek! 
 
Amikor áldott ünnepeket kivánunk, csatolva kűldjük Szolgálatunk lelkészi Elnökasszonya húsvéti 
körlevelét.  
 
Igei bökmondatunk jegyében 'Cselekedjetek jót mindenekkel, kiváltképpen pedig hitetek cselédeivel!'  Gal 6, 
10. örömmel hívogatunk idei Hittudományi és Vezetőségi Tanácskozásunkra amelyre Július 18.--21. 
között  csütörtöktől - vasárnapig kerül sor. Szívesen látjuk Testvéreinket egész Nyugat-Európából, az 
Egyesült Államokból, de Magyarországról, Szlovákiából, Kárpát-Ukrajnából, Romániából, Szerbiából, 
Szlovéniából és Horvátországból is.  
 
A tanácskozás helyszíne  a történelmi Magyarország területén levő Csákvár http://www.vrem.hu/node/77, ősi 
magyar református gyülekezet a Vértes lábánál.. Találkozónk kezdetén Szolgálatunk időszerű kérdéseivel 
és a gyülekezetek beszámolóival foglalkozunk.  
 
Központi témánkat szombaton július 20-án egésznapos symposium keretében dolgozzuk fel Globális 
református feladataink - Hosszútávú terepfelmérés a Magyar Szellemi Hazában. Előadóink: 
Steinbach József a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, aki küldetésünk elvi alapjairól szól; 
Tőkéczki László történész egyetemi tanár, a Dunamelléki Református Egyházkerület világi főgondnoka, 
küldetésünk európai vetületeit egy hazai szemszögéből elemzi, majd Tóth Miklós Szolgálatunk titkára szól 
küldetésünk vetületeiről egy európai szemszögéből. Köszöntés a helyi gyülekezet részéről. Ezt követőleg 
Tőkés László atyánkfia, az Európa Parlament tagja előadását hallgatjuk meg A világszerte szétszórt magyar 
reformátusság jövője címmel. Ekképp emlékezünk a Magyar Református Világszövetség megalakulásának 
75 éves jubileumára. Az előadások megbeszélésén túl kötetlen beszélgetésre is nyílik majd alkalom. A 
vasárnapi július 21. ünnepi úrvacsorás záróistentisztelet igehirdetője Erdélyi Géza nyug. felvidéki püspök, 
a MRETZs lelkészi elnöke. A társadalmi programot a helyi gyülekezet szervezi: városnézés, kirándulás, 
gyülekezeti találkozó. 
 
Tudnivalók: A részvételi díj 3 napra kétágyas szobában szállodai ellátással tanácskozásunk teljes idejére 
nem haladja meg az €180:- Jelentkezni csak a hálón lehet http://nyemrlsz.newlights.info, határidő június 15 
(szombat). Minden szükséges adatot kérünk kitölteni. További tájékoztatást csak a jelentkezők kapnak.  
Sikeres jelentkezés esetén a robot azonnal visszaigazolást kűld a jelentkező megadott villámpostacímére. 
Műszaki gond esetén honlapgazdánk attila.t.tobias@gmail.com szivesen segít. Lemondás esetén - a 
szállodaköltségek elkerülése végett - azonnali villámpostaértesités szükséges a világi elnök cimén  
albert@newlights.info. Érkezés július 18. csütörtök koradélután, megnyitó istentisztelet 16 órakor a 
templomban. Reggeli - esti áhitat a templomban (reggeli áhitat után, vasárnap csak reggeli majd 
istentisztelet). Elutazás vasárnap (köz)ebéd után.  
 
Áldott husvéti ünneplést kivánunk, atyafiúi tisztelettel és szeretettel 

2013.  Nagyhetében 
A NyEMRLSz Elnöksége nevében 
Dr Békássy N Albert, sk világi elnök 

Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat 
Stichting# NL 27262806 Hongaarse ’Református’ Pastorale-Dienst in West-Europa   

The Hungarian Reformed Pastoral Service in Western Europe * Ungarischer Rerformierter Seelsorgedienst in Westeuropa 
Service Pastoral Reformé Hongrois en Europe de l’Ouest * Ungerska Reformerta Själavårdsverksamhet i Västeuropa 

 

Pénzintézeti kapcsolat/Bank Connection: ABN AMRO Den Haag, IBAN: NL66ABNA0516303600; BIC: ABNANL2A 
 

 

 
President (clergy)  –  Lelkészi elnök 

Rev. Lázárné-Zahn Dalma-Enikő 
Kesslerplatz 13/A. 

DE-90489 NÜRNBERG   
 +49-171-5079665   

e-mail: istenszeret@web.de   

 

 
President  (secular) – Világi elnök 
Albert N Békássy MD MSc 
Skrivarev. 13 
SE-226 57 LUND Sweden  
 +46-46-13 83 04; +46-702-13 83 04 
e-mail: albert@newlights.info  
SKYPE békásssy_n_albert1942 

Látogassa meg világhálós honlapunkat -http://nyemrlsz.newlights.info 

 1  9  5  7    -  Nyuga
t-E

ur
óp

ai
  M

ag
ya

r  R
eformátus  Lelkigondozó  Szolgálat   - 

 - Visit our homepage on the Web 

mailto:m.m.i.tth@kpnplanet.nl�
http://www.vrem.hu/node/77�
http://nyemrlsz.newlights.info/�
mailto:attila.t.tobias@gmail.com�
mailto:albert@newlights.info�
mailto:albert@newlights.info�
http://nyemrlsz.newlights.info/�

	Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

