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A Közgyűlés Rendje 
 

2020. február 23. vasárnap 

 

 

Gyülekezeti közös potluck ebéd után: 

 

1. Közös ének: 425: 1 – 4 „Hinni taníts, Uram…” 

 

1. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! Gyermeki, nagy hitet kérni taníts! Indítsd fel szívemet, Buzdoljon 

fel, neked Gyűjteni híveket! Kérni taníts! 
 

2. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! Lélekből, lelkesen kérni taníts! Üdvözítőm te vagy, Észt, erőt, szívet 

adj. Lelkeddel el nem hagyj! Kérni taníts! 
 

3. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! Gyorsan elszáll a perc: kérni taníts! Lásd gyengeségemet, Erősíts 

engemet, míg diadalt nyerek: Kérni taníts! 
 

4. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! Jézu, te visszajössz: várni taníts! Majd, ha kegyelmesen Nézed az 

életem: Állhassak csendesen. Hinni taníts! 

 

2. Imádság, a gyűlés megnyitása. 
 

3. A 2019. február 17-i közgyűlés jegyzőkönyvének, és a szolgálati ágak jelentéseinek 

elfogadása. 

 

4. Vagyongondnokok (trustees), és ellenőrök választása. Trust deed elfogadása. 
 

5. Aktuális témák: - hálaadások  
- célok, szándékok  

- szolgálatok, szolgálók. 

 

6. Egyéb felmerülő témák, javaslatok. 
 

7. A gyűlés bezárása, imádság, áldás.  
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Lelkipástori beszámoló a 2019-es esztendőről 
 

3Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. 
4Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit! 5Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert 

ő munkálkodik. Zsoltárok 37:3–5 

 

Dávid király mondta ezt tapasztalatból. Sokszor nem úgy adja meg a szívünk 

kéréseit az Úr, ahogyan mi eltervezzük, elgondoljuk, hanem úgy, ahogyan kegyelme 

eltervezte, és úgy lesz az, és leszünk mi mások számára is áldássá! Ilyen közösségi és 

személyes életünk egyaránt – ha az Úrban vagyunk. 

Elmúlt év májusában adtunk hálát Istennek, hogy 20 esztendeje végzem lelkészi szolgálatom 

Vancouverben. Az a gyülekezet él, amelyiknek van küldetése, van szolgálata, vannak tervei. Ez a közösség 

egyre inkább él! Ahogyan visszanéztem az elmúlt évek beszámolóit – 

egyre több a szolgálat, egyre több a megvalósításra váró terv. Ezzel 

összefüggésben egyre több az egyházban a szolgálatra elhívott ember. 

Mint a test. Ha van élet, akkor van vérkeringés, lélegzés, táplálkozás, 

mozgás, emésztés. Egyre inkább van összeköttetés a tagok közt – nagyon 

fontos (vérkeringés) –, van közösség lélekben és imádságban (lélegzés), 

van igeolvasás és hallgatás (táplálkozás), megerősödik az egymásra 

figyelés, egymás támogatása, segítése (mozgás), ami túlmutat a gyülekezet 

keretein. És van emésztés – bűnből tisztulás. Ezek egy keresztyén 

közösség életjelei – és ezek a jelek soha eddig nem tapasztalt mértékben 

növekszenek köztünk, a Szentlélek Isten és az ő igéjének munkája 

nyomán.  

Ugyanakkor a statisztikai adatok az istentiszteletek 

látogatottságának csökkenéséről beszélnek – miközben új 

tagok is csatlakoztak a közösséghez. Különösen a vasárnapi 

iskolás gyermekek száma csappant meg nagymértékben, 

ami az év vége felé kezdett csak emelkedni. A fent említett 

csökkenése viszont egyáltalán nincs összhangban, nem 

befolyásolja a bibliaórák látogatottságát, vagy a gyülekezet 

missziói munkáját. Sőt, azokon a részvétel emelkedik, sok 

új látogató kapcsolódik be a szolgálatokba!  

Hatalmas öröm és hálaadás, hogy Isten utat nyit új 

szolgálatok megerősödésére. Gyülekezeti táborunk, 

amelyek a csendesnapjaink is egyben a Tabi ikerpár 

adományának köszönhetően festői környezetben a 

folyóparton adtak számunkra lelki-testi megerősödést, 

feltöltekezést. Köszönjük a befogadást! 

2019-ben először tartottuk éves piknikünket a Szilágyi házaspár farmján Maple Ridge-ben, akik nemcsak 

a gyönyörű, hatalmas területet bocsátották rendelkezésünkre, de az ételek nagyrészét is készítették. A 

területen átfolyó patak hídján túl, a frissen vágott réten az 

árnyékban tartottuk rendhagyó istentiszteletünket. 

Köszönjük szépen! 

Tarkó Lóránd presbiter testvérünk kezdeményezésére 

egymást segítő, mindenki felé nyitott imacsoport alakult, 

ahol egymás hite, igei látása, és közös imádságaink által 

erősítjük, bátorítjuk egymást a keresztyén életre! 

Az istentiszteleteinken egyre sűrűbben előfordulnak, 

részt vesznek olyanok is, akik nem értenek magyarul. 

Keressük annak megoldását, hogy megtartva a magyar 

istentiszteletek nyelvi és formai értékeit, angol nyelven is 

közvetítsünk üzenetet a magyarul nem értő testvéreinknek. 

Egyelőre a kivetítést szeretnénk erre a célra is használni.  
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Állandó, rendszeres diakónai szolgálatom az idős- és beteggondozás. 

Különösen magányos, idős testvéreink igénylik a rendszeres törődést.  

Természetesen a személyes lelkigondozás, családgondozás, 

házassággondozás is munkám jelentős, bizalmas részét képezi. Isten legyen 

áldott minden megerősödött kapcsolatért, hitvalló életért!  

Az elmúlt esztendő első felében lelkipásztori munkám mellett a kanadai 

Westminster Presbytery, azaz egyházmegye moderátori tisztét is 

betöltöttem. Sokat tanultam az egyházmegyénkben szolgáló 27 gyülekezet 

életén, kihívásain, örömein keresztül az Isten csodálatos munkájáról, 

megtartó kegyelméről.  

Ugyanakkor ezzel párhuzamosan az is világossá lett előttem, ahogyan a Kanadai Presbiteriánus Egyház 

(The Presbyterian Church in Canada) – amelynek kötelékében megalakulásunk óta szolgálunk – két irányba 

erősen megoszlik, polarizálódik. Egyik ága a „haladó”-nak, vagy a liberálisnak mondott, egyre erősödő 

csoport – a másik a konzervatív vagy ortodox. Különösen a szexualitás és a házasság témakörében 

különbözőek a nézetek. Mi, konzervatívak valljuk, hogy a házasság az Isten teremtő akaratából egy férfi és 

egy nő életre szóló testi-lelki szeretet-közösségének, és ebből következően a családnak és az élet 

továbbadásának letéteményese. Valljuk, hogy a szexualitás a házasság szeret-közösségének csodálatos 

ajándéka, a házaspár szeretet-kifejezési, testi formája.  

Ezzel szemben ahogyan a világban, úgy az egyházban is egyre erősödő mértékben az a hitvallás 

fogalmazódik meg, hogy az azonos neműek szerelmi és társas kapcsolata, házassága teljesen egyenértékű a 

heteroszexuálisokéval. Jelenleg folyik az egész ország valamennyi egyházmegyéjében egy szavazás két 

kérdésről – igennel, vagy nemmel lehet csak szavazni: 1. 

Egyetért-e abban, hogy a Kanadai Presbiteriánus Egyház 

házasságról szóló hitvallása megváltozzon, és az egy nő és 

egy férfi szövetségi kapcsolata mellé bevegye és elfogadja, 

hogy a házasság két ember életre szóló közössége? 2. 

Egyetért-e abban, hogy házasságban vagy anélkül élő 

LGBTQ személyek is választhatók és beiktatók lehessenek 

egyházi tisztségekbe?  

A mi egyházmegyénk, a Westminster Presbytery 

nagyon szoros szavazáson mindkét kérdésre „nem”-el 

válaszolt – de a országos szavazás 2020 január végi állása 

szerint, amikor a 45 egyházmegyéből még 15 egyházmegye 

nem szavazott, 10 azaz egy harmada szavazott „nem”-el, és 

20, azaz két harmada szavazott „igen”-el.  

Természetesen a konzervatív irány sem ért egyet az 

LGBTQ személyek bármilyen megbélyegzésével, 

kirekesztésével – de továbbra is vallja az Isten kijelentése alapján, hogy ez nem Isten eredeti teremtői akarata, 

vagyis bűn, amiből egyedül Jézus Krisztus golgotai győzelme képes adni szabadulást. Isten a bűnöst, 

mindannyiunkat, nagyon szereti. Odaadta a Fiát, hogy kimentsen belőle. De a bűnt utálja. Ezért mi sem tudjuk 

ünnepelni – miközben hívunk mindenkit Isten közelébe, bűnbocsátó kegyelméhez, Krisztushoz, 

szeretetközösségbe Istennel, és egymással.  

A fent nevezett hitvallási kérdésben a Kanadai Presbiteriánus Egyház 2020 júniusban összeülő legfelső 

zsinata fog határozni. Ez a határozat érintheti magyar gyülekezetünk életét, szolgálatát is.  

Ezért befejezésül hadd idézzem újra azt az igét, amellyel kezdtem, amellyel Isten bátorított engem, és 

bátorít bennünket: 3Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. 
4Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit! 5Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő 

munkálkodik. (Zsoltárok 37:3–5)  

Bízunk az Úrban! Nagyon köszönöm a testvérek áldozatos szolgálatát – ahogyan ki-ki a maga helyén, a 

maga képességeivel, eszközeivel járul hozzá a közösség életéhez, munkájához! Legyen áldás mindenki 

munkáján, éltén, és lehessen minden, mindenkor az Isten dicsőségére! 

Hiszem, hogy megáll az Isten igéje, mert tudom, hogy jót tervezett nekünk a mi Urunkban a Krisztus 

Jézusban!                                                                                                                                      Szigeti Miklós  
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Lelkipásztori beszámoló - 
egyházunk 2019. évi krónikája 

 

- Január 3-án, csütörtökön a Hastings Street-en szolgáltunk 

hontalanok, drogfüggők közt. 

- Január 6-án, vasárnap úrvacsoraosztással adtunk hálát az 

újesztendőért.  

- Január 11-én, pénteken este bibliaórát tartottunk a Zathurczky házaspár otthonában, és az Isten 

békességéről tanultunk.  

- Január 20-án és 27-én vasárnapokon lelkipásztor 

szabadsága idején Nt. Szamosközi László helyettesített. 

- Február 7-én, csütörtökön a Hastings Street-en 

szolgáltunk hontalanok, drogfüggők közt. 

- Február 8-án, pénteken bibliaórai közösségen voltunk 

együtt a Szigetiék otthonában. Téma: Kiteljesedés a 

Krisztusban. 

- Február 17-én, vasárnap gyülekezeti közgyűlést 

tartottunk. 

- Február 22-én, pénteken este Bibliaiskola alkalom volt a 

templomban. 

- Február 24-én, vasárnap délután lelkipásztor az 

Westminster Egyházmegye moderátoraként avatta fel a Central PC új épületét Downtown 

Vancouverben.  

- Március 7-én, csütörtökön a Hastings Street-en 

szolgáltunk hontalanok, drogfüggők közt.  

- Március 10-én, böjt első vasárnap úrvacsoraosztást 

tartottunk az istentisztelet keretében. 

- Március 15-án, pénteken bibliaórát tartottunk a Bogdán 

Józsefnél a Magyar Otthonban. Téma: Bűn és bűnhődés. 

- Április 4-én, csütörtökön a Hastings Street-en 

szolgáltunk hontalanok, drogfüggők közt. 

- Április 6-án, szombaton húsvéti istentiszteletet tartott 

lelkipásztor Nanaimoban. 

- Április 12-én, pénteken bibliaiskolán tanultunk a 

Szentírás egybehangzó kijelentéséből.  

- Április 14-én, virágvasárnap Bogdán József 

versmondásával, Wolfl Valéria és Dr. Mészáros Margit bizonyságtételével, tanításával missziói napot 

tartottunk a világ és a Sátán megtévesztő munkájáról és az Isten hatalmas szabadításáról. 

- Április 19-én, nagypénteken istentiszteleten 

elékeztünk az Úr Jézus bűnbocsátó áldozatára. 

- Április 21-én, húsvétvasárnap úrvacsoraosztással 

egybekötött istentiszteletet tartottunk.  

- Április 22-26 közt lelkipásztor a Presbiteriánus Egyház 

szervezésében és anyagi támogatásával 

lelkésztovábbképző konferencián vett részt Punta Cana, 

Dominikán.   

- Május 2-án, csütörtökön a Potters Place Mission-ban 

szolgáltunk hontalanok és drogfüggők közt. 

- Május 10-én, pénteken a Madari család otthonában 

tartottunk bibliaórát a megszokásainkról.  

- Május 12-én, vasárnap, anyák napján ebéddel és 

gyermekek műsorával köszöntöttük az édesanyákat. 
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- Május 24-én, pénteken este bibliaiskolai alkalmat tartottunk. 

- Május 25-én, szombaton búcsúztunk reménységgel Rák 

István testvérünktől a templomban.  

- Május 27 hétfőtől 29 szerdáig gyülekezeti táborban voltunk 

Chilliwack-on a Tabi ikerpár meghívására csodálatos 

környezetben.   

- Június 9-én, pünkösdvasárnap úrvacsoraosztásos ünnepi 

istentiszteleten imádtuk Isten Szentlelkét. 

- Június 14-én, pénteken a Madari családnál gyűltünk össze 

bibliaórán: félúton előre.   

- Június 16-án, vasárnap apák napján ebéddel és műsorral 

köszöntöttük férfitestvéreinket. 

- Június 24-én, hétfőn Nanaimoban kísértük utolsó útjára 

Bölecz Béla erdészmérnök testvérünket.  

- Június 30-án, vasárnap templomunkban szolgáltak Rev. 

Shannon & Jon Bell lelkipásztorok, akik északon a Cariboo 

Ministries-ben hirdetik Isten igéjét, többségében indiánok 

között.  

- Július 4-én, csütörtökön a Potters Place Mission-ban 

szolgáltunk hontalanok és drogfüggők közt. 

- Július 21-én, vasárnap lelkipásztor szabadsága alatt Nt. 

Szamosközi László lelkipásztor szolgált. 

- Július 28-án, vasárnap a Szilágyi család meghívására, 

csodálatos környezetben, Maple Ridge-i farmjukon tartottuk 

istentiszteletünket és éves piknikünket.  

- Augusztus 1-én, csütörtökön búcsúztunk Szerze Julianna 

testvérünktől, helyeztük végső nyugalomra.  

- Augusztus 8-án, csütörtökön a Potters Place Mission-ban 

szolgáltunk hontalanok és drogfüggők közt.  

- Augusztus 11-én, szombaton otthonuknál a család és 

meghívottak körében Nt. Szamosközi László és Nt. Szigeti 

Miklós áldásmondásával ünnepeltük Szabó Dalma és Szőcs 

András eljegyzését.  

- Augusztus 17-én, szombaton Kelownán a St.Davids 

Presbyterian Church-ben kereszteltük a Deák ikreket: Oliver 

King és Leo Atticus, Deák Beáta és Attila második és harmadik 

gyermekét.  

 - Augusztus 18-án, vasárnap úrvacsoraosztással emlékeztünk 

az új kenyérre.  

- Augusztus 29-én, csütörtökön gyönyörű környezetben, az 

óceán partján egy parkban kötöttek házasságot Dobos 

Barnabás és Anna.  

- Szeptember 5-én, csütörtökön a Potters Place Mission-

ban szolgáltunk az East Hastings-en. 

- Szeptember 8-án, vasárnap a helyettesítési szolgálatot Nt. 

Szamosközi László látta el.  

- Szeptember 13-án, pénteken Páli Zsuzsa otthonában 

tartottuk bibliaóránkat a hitehagyásról. 

- Szeptember 19-én, csütörtökön Tarkó Lóránd és Diána 

kötöttek házasságot templomunkban.  
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- Szeptember 21-én, szombaton lelkes munkatársak 

segítségével lomtalanítottunk a templomban.  

- Szeptember 29-én, vasárnap tartotta a magyar és a 

vasárnapi iskola a tanévnyitó ünnepséget. 

- Október 3-án, csütörtökön a Potters Place Mission-ban 

szolgáltunk hontalanok és drogfüggők közt. 

- Október 12-én, szombaton emlékeztünk hálaadással 

Kassay Veronika testvérünkre a templomban. 

- Október 18-án, pénteken bibliaórát tartottunk a Dobos 

család otthonában. Téma: Rosszat mondás. 

- Október 25-én, pénteken este templomunkban Kormorán 

koncert volt.  

- Október 27-én, vasárnap új bor és reformáció ünnepén 

úrvacsoraosztást tartottunk – Nt. Szamosközi László 

végezte a szolgálatot.  

- Október 26-tól 29-ig, szombattól keddig Lelkipásztor 

Edmontonban a helyi gyülekezet fennállásának 70. éves 

ünnepségén, majd a Kanadai Magyar Református 

Lelkészegyesület gyűlésén vett részt. 

- Október 31-én, csütörtökön házicsoportos imaóra volt 

Chilliwack-on. 

- November 7-én, csütörtökön a Potters Place Mission-

ban szolgáltunk hontalanok és drogfüggők közt. 

- November 8-án, pénteken bibliaórán a Pellei család 

otthonában: Miért a keresztyén hit? 

- November 11–15 között, kedd és péntek közt 

lelkipásztor Budapesten a Diaszpóra Tanács ülésén vett  

részt.  

- November 16-án, szombaton egyházmegyei gyűlést 

tartottak az Presbiteriánus Egyház hitvallásáról szexualitás és 

házasság kérdésében. Az Egyházmegye többégi voksolással az 

igei, hagyományos álláspont fenntartására szavazott. 

- November 23-án, szombaton tartotta egyházunk Bethlen 

Kata Női Köre éves őszi-téli bazárunkat.  

- November 25-én, hétfőn imaórát tartottunk a templomban.  

- December 1-én, advent első vasárnap úrvacsoraosztást 

tartottunk.  

- December 5-én, csütörtökön a Potters Place Mission-ban szolgáltunk hontalanok és drogfüggők közt. 

- December 13-án, pénteken bibliaórát tartottunk a lelkipásztor otthonában a komfortzónánkról.   

- December 15-én, vasárnap lelkipásztor Kelownába 

repült és ott karácsonyi istentiszteleten szolgált.  

- December 22-én, advent 4. vasárnap gyermekeink 

műsorával ünnepeltük Megváltónk érkezését.   

- December 25-én, kedden, karácsony napján 

úrvacsoraosztással egybekapcsolt ünnepi istentiszteleten 

emlékeztünk Jézus Krisztus születésére.  

- December 29-án, vasárnap tiszteletes Riczinger Péter 

evangélikus teológiai hallgató hirdette az Isten igéjét 

közöttünk. 

- December 31-én, kedden testvéri szilveszteri 

összejövetelt tartottunk a templomban áhítattal.   
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A Presbitérium 2019. évi beszámolója. 
 

„Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!”  

(Ézsaiás 55:6) 

„Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek, mert maga az Úr, a te Istened 

megy veled, nem hagy el téged és nem marad el tőled.” (5Mózes 31:6) 

 

Hálatelt szívvel köszönjük, hogy nehézségeink ellenére is megtartott és megsegített az Úr. 

Az istentiszteletek látogatottsága talán nem nőtt, és a Kanadai Presbiteriánus Egyház új irányelvei 

sem igazán segítenek hitvallásunk gyakorlásában. Ezért 

most még inkább aktuálisak a fenti igeversek 

gyülekezetünk életében. De örvendünk, hogy új tagok is 

csatlakoztak hozzánk, lelkesedéssel, segítőkészséggel, 

szeretettel, így a közös munkában való részvétel 

növekvő tendenciát mutat. 

A 2017-ben megválasztott presbitérium létszáma is 

lecsökkent a 2019-es évben. Három testvérünk: Magyar 

Kati, Orbán Melinda és Szőke Szabolcs lemondott 

tisztségéről részben családi okokból, részben éppen az 

említett nehézségek miatt. Bízunk a pozitív változásban 

és abban, hogy visszajönnek közénk és együtt 

folytathatjuk a munkát. 

A 2019-es évben tizenegy presbiteri gyűlést tartottunk. 

A presbitérium aktív, lelkes, lelkiismeretes. Egész évben adódnak nemcsak régi és folyamatos, 

ismétlődő rutin-munkák, új kihívásokkal is szembe kellett 

néznünk, új célok megvalósítására összpontosítanunk, 

igyekeztünk ezeknek is lehetőségeink szerint megfelelni. 

A bibliaórákat havi rendszerességgel tartottuk, úgy 

érezzük, elindultunk a lelki ébredés útján. A 10-12 fős csapat 

egyre jobban megnyílik egymás előtt, szabad 

beszélgetéseink alkalmával gondolat gondolatot szül, 

kérdések vetődnek fel, amikre közösen, a lelkipásztor 

vezetésével, az Úr igéjének segítségével keressük, találjuk 

meg a választ. Bíztatjuk a testvéreket, kapcsolódjanak be, 

igazi lelki táplákék, amit kapunk. A biblia-iskola még 

alakulóban van, nagyok a távolságok, nehézkes a szervezés, 

de bízunk benne, hogy erre is lesz érdeklődés és igény. 

A testvérekkel való kapcsolattartás képeslap szolgálatát és a vasárnapi kávé, sütemény, 

virágszolgálatot Márton Idától átvette Tarkó Judit. 

Kérjük, imádkozzunk együtt Idáé(ké)rt, aki betegsége 

miatt most még nem tud visszajönni közénk. Ugyancsak 

rendszeres a telefon-szolgálat és néhány testvérünk 

templomba-hozatala, akik nem tudnak másképp eljönni.  

Szép kezdeményezés volt, új környezetben töltött 

nyári piknikünk, Szilágyi István testvérünk meghívására 

Maple Ridgen. A szabadban tartott, rendhagyó vasárnapi 

istentisztelet után, felszabadultan örültünk a nagy 

vendégseregnek, a szép időnek, a remek együttlétnek. 

A harmadik alkalommal megrendezett, nyári táborunk 

Chilliwackon kapott helyet. A Tabi testvérek, gyönyörű 

parkjukban, kitűnő szálláshelyet bocsátottak 

rendelkezésünkre. A kis létszámú, de Isten közelségére 
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vágyó csapat itt töltődhetett fel lelki táplálékkal. A 

háromnapos program témája az ima, ima-meghallgatás, 

imaélet volt. 

Folytatódott és tart a missziós munka: a 

virágvasárnapi rendezvény, rászoruló testvéreink, két 

erdélyi szervezet megsegítése, a Potters Place-i 

hajléktalanok között végzett szolgálat. A 

szórványszolgálatról, betegek és öregek látogatásáról a 

lelkipásztor gondoskodott, presbiter testvérek alkalmi 

részvételével. Esetenkénti istentisztelet, igehirdetés 

helyettesítését Szamosközi László nt. úr végezte, 

köszönet érte.  

A mostmár hagyománnyá váló missziós napot 

virágvasárnap, a közös ebéd után tartottuk.  
Továbbra is megtalálható Web-oldalunkon az 

igehirdetések, bibliaórák anyaga, működik az 

„Olvasó-sarok” a templom alsó termében. 

Kapcsolatunk a két bérlő gyülekezettel, Koreai Amen 

Church és Filippin Act Church, változatlanul testvéri, 

kölcsönös tiszteleten és szereteten alapszik.  

A tavaszi süteményárusítást nem tudtuk 

megtartani, aki eddig szervezte, éppen elutazott, nem 

volt aki átvegye. Őszi bazárunk szép összefogás 

eredményeképpen nagyon jól alakult, sikeres volt. Itt 

szeretném megköszönni a sok-sok segítőnek, hogy 

jókedvvel, szeretettel vettek részt a közös munkában. 

Visszajelzések szerint mindenki jól érezte magát, 

sokan mondták, hogy máskor is szívesen jönnének. 

Szeretnénk élni a jövőben a felajánlásokkal. 

Novemberi ünnepi ebédünk technikai okok miatt 

elmaradt. 

Karácsonyi ünnepségünket közösen rendeztük a 

Magyar Iskolával. A gyermekek nagyon szép műsort 

adtak elő, köszönet érte, nekik, a szülőknek és a 

tanároknak. Az ebédet is ők vállalták, köszönjük. Az 

iskola továbbra is működik, javuló kapcsolat van 

kialakulóban.  

Ha tudunk egymás felé fordulni, türelemmel, 

megértéssel, alázattal, ha tudunk cselekedni is 

egymásért és igyekszünk Krisztusi magatartást 

tanústani: szeretni egymást – úgy nemcsak 

egymáshoz, de Istenhez is közelebb kerülhetünk. Az 

ige bíztat: „Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem 

cselekedettel és valósággal” (1János 3:18). 

Imádkozzunk érte, hogy Isten igéjében erősödjünk, 

szív szerint szolgáljuk Őt és egymást. "Vigyázz a 

szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban " (Kolossé 

4:17).  

 

Zathureczky Csilla, a presbitérium jegyzője 
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2019-es évi egyházi statisztikai adatok 
 

54 alkalommal tartottunk istentiszteletet templomunkban 2019-ben. Az 

52 vasárnap mellett nagypénteken, és karácsonykor volt istentisztelet.  
 

A helyettesítési szolgálatokat minden esetben Nt. Szamosközi László ny. 

lelkipásztor végezte. Január 20-án és 27-én, július 21-én, és szeptember 8-án, 

vasárnapokon lelkipásztor szabadságát töltötte. Október 27-én vasárnap az 

Edmontoni gyülekezet 70 éves ünnepségén vett részt, majd a Lelkészegyesület 

gyűlésén.  

A Kanadai Presbiteriánus Egyház szervezésében és anyagi 

támogatásával lelkésztovábbképzésen vett részt Nt. Szigeti Miklós 

április 22–26 közt, hétfőtől péntekig Punta Cana, Dominikában; és a 

magyar kormány meghívására utazott Magyarországra november 11–

15 között, hétfőtől péntekig. Mindkét alkalommal a vasárnapi 

istentiszteleti szolgálatot ellátta.  
 

A gyülekezetlátogatás statisztikája csökkent 2018 évihez képest 

– 42 főről 32 főre egy átlagos istentiszteleten.  

A gyülekezetlátogatási átlagok alakulása: 2005-ben 56, 2006-ban 

59, 2007-ben és 2008-ban 47, 2009-ben 51, 2010-ben 45, 2011-ben 

47, 2012-ben 49, 2013-ban 44, 2014-ben 46, 2015-ben 43, 2016-ban 

45, 2017-ben 37, 2018-ban 42, 2019-ben 32 igehallgató volt jelen 

egy istentiszteleten.   
 

A gyermekek jelenléte istentiszteleteinken tovább csökkent. 

2012-ben 17, 2013-ban 16, 2014-ben 15, 2015-ben 12 gyermek, 

2016-ban 11, 2017-ben 10, 2018-ban 9, 2019-ben 4 gyermek vett 

részt átlagosan istentiszteleten.   
 

Keresztelés 
  

Augusztus 17-én, szombaton Kelownán a St. David’s Presbyterian 

Church-ben kereszteltük Deák Attila és Beáta iker fiait, második és 

harmadik gyermeküket Oliver King-et és Leo Atticus-t. 
 

Esküvő  
 

Augusztus 29-én, csütörtökön kötöttek házasságot Dobos 

Barnabás és Horvát Anna.  
 

Szeptember 19-én, csütörtökön léptek házastársi szövetségre 

templomunkban Tarkó Lóránd és Takács Diána. 
 

Temetés 
 

Május 25-én, szombaton búcsúztunk szeretett egyháztagunktól, Rák István 

testvérünktől.    
 

Június 24-én, vasárnap Nanimoban vettünk végső 

búcsút és helyeztük örök nyugalomra Bölecz Béla 

erdészmérnök testvérünket. 
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Augusztus 1-én, csütörtökön Missionban Ft. Lakatos Dénes 

római kartolikus plébános úr szolgálatával temettük el a 99 éves 

korában megváltó Urához hazatért Szerze Juliannát.  
 

Október 12-én, szombaton emlékeztünk 

szeretett testvérünkről, szolgatársunkról 

Kassay Veronikáról, akinek hite, hitvalló 

élete, kereszthordozása sokunknak jelentett 

és jelent erőt, vigasztalást. 
 

 „Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól 
fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak 

fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket”. Jelenések 14:3 
 

Bibliaórák 
 

Hála és dicsőség az Istennek, hogy továbbra is kiemelkedő gyülekezeti szolgálat a bibliaórák 

gyülekezetünkben. 2019-ban 9 alkalommal tartottunk bibliaórát.  

Januárban a Zathureczky család volt a 

befogadó otthon és az Isten békességéről 

beszélgettünk. Februárban a lelkipásztornál a 

téma a Krisztusban való kiteljesedés volt. 

Márciusban a Magyar Otthonban, Bogdán 

József meghívására tartottuk alkalmunkat, 

amelyen a bűn és bűnhődés párhuzamáról 

gondolkodtunk Isten igéjének fényében. 

Májusban a megszokásainkról volt szó a 

Madari családnál. A teherhordó keresztyének 

volt a témája együttlétünknek júniusban Páli 

Zsuzsánál. Szeptemberben is Páli Zsuzsánál 

gyűltünk össze, és a hitehagyás volt a témánk. 

Októberben a Dobos családnál gyülekeztünk 

egybe és a rágalmazásról, rosszat mondásról 

gondolkodtunk együtt. Novemberben nagy 

örömmel tettünk eleget a Pellei család meghívásának és arról beszélgettünk, hogy egy ilyen sokszínű 

világban, országban miért éppen a keresztyén hit követendő? Decemberben a lelkipásztornál volt az 

összejövetel és a komfortzónánkról beszélgettünk. Áldásos, hitmélyítő, őszinte, beszélgetős alkalmak 

ezek, amelyeken csodálatosan működik a Szentlélek!   
 

Imaórák 
 

Tarkó Láránd presbiter kezdeményezésére 

és vezetésével a gyülekezetben új szolgálat 

alakult, és – dicsőség az Úrnak – erőteljesen 

fejlődik. A nagy szétszórtságunk és rohanó 

életünk miatt kevés lehetőség van a testvéri 

közösségre, amikor személyes életünk terheit, 

örömeit oszthatjuk meg egymással – 

szeretetben, igével, imádsággal támogatva 

egymást. Nagy igény van rá! Október végén 

volt az első ilyen összejövetel, és azóta 

rendszeresen, havonta. Csodálatos erőforrás és 

áldás mindazoknak, akik részesei lehetnek a Szentlélek munkájának! Legyen Istené a dicsőség! 
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Csendesnapok – 
gyülekezeti tábor 

 

A Tabi ikerpár kedves meghívására 

május 27 hétfőtől 29 szerdáig lehettünk 

festői környezetben, Chilliwack-on, a 

Chilliwack folyó partján, óriási, fás, 

rendezett területen, csodálatos 

vendégházukban. A hely önmagában 

megnyugvást, pihenést ad. Kirándultunk 

a folyóparton az őserdőben, 

belemártottuk lábunkat a kristálytiszta, 

de jéghideg vízbe, hallgattuk a fák 

susogását – és körbe ültük a tábortüzet, 

amelyen bográcsban rotyogott Faragó 

Antal specialitása, a gulyásleves.  

 Emellett a házban négyszer 

tartottunk lelki alkalmakat az ima, ima-

meghallgatás, imaélet témakörben – és biztos, hogy ebben a természeti környezetben, testvéri 

közösségben mindenki el tudott csendesedni, hogy erőt, bátorítást, és vezetést nyerjen a mindennapok 

harcaihoz.  
 

Potter’s Place Mission  
 

2012 óta van kapcsolatunk a Vancouver East 

Hastings-en folyó missziós munkához. Nincstelenek,  

hontalanok, függőségekben, szellemi, lelki 

problémákkal élők közt folyik ez a szolgálat. Minden 

délben és este ingyen adnak ételt, amelyet 

összekapcsolnak istentisztelettel. Rev. Debora Chen 

vezető lelkész felkérésére gyülekezetünk is 

bekapcsolódott 2015 novemberétől a misszió 

munkájába – legyen ez a szolgálat is sokak épülésére és 

Isten dicsőségére! 2019-ben gyülekezetünk minden 

hónapban, tehát 12 alkalommal szolgált meleg 

étellel, igehirdetéssel és sok szeretettel ebben a 

misszióban.   
 

Bibliaiskola 
 

2019 év első felében beindítottuk a templomban a 

Bibliaiskolát. Három alkalmat tartottunk, amelyek 

nagyon áldásos, szép számú együttlétek voltak, 

tanultunk az Isten kijelentéséről, a Biblia 

keletkezéséről, Isten lényéről. Reméljük lesz 

folytatása!  
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Beszámoló a 2019-es évi ének-zenei szolgálatokról 
 

„Nagy hálát adjunk az Atya Istennek!”  

(Magyar Református Énekeskönyv 414:1) 

 

Nagy hálát adhatunk az Atya Istennek! Legyen áldott azért, hogy kirendeli a szolgatársat, aki magas 

színvonalon, pontosan vezeti, kíséri az énekeket, hogy tudjuk áldani és dicsérni énekkel (is) az Istent! 

Legyen áldott az Isten Madari Miklósért és családjáért, hűséges, áldozatos szolgálatáért!  

Istennek nem tudnánk hálát adni, ha Miklós nem vállalná, nem végezné. Ezért nem tudjuk eléggé 

megköszönni Miklósnak a szeretetből fakadó, hatalmas áldozatot, hogy csaknem minden vasárnap 2x42 

km-t, kb. másfél órát töltenek az úton, hogy Maple Ridge-ből bejöjjenek Vancouverbe istentiszteletre! 

Kérjük továbbra is gazdagon életére, családjára és szolgálatára az Isten áldását!  

Az énekek kísérete valóban nagyon magas színvonalú – mégis néha az éneklés bátortalan. Ennek oka 

én vagyok – részben –, mert próbálok olyan énekeket választani, amelyek az istentisztelet üzenetéhez 

illenek, és ezeket a gyülekezet van, hogy nem ismeri. Az énekeskönyvünkben található 504 énekből – 

amelyhez még hozzáadódik a kisénekeskönyvünkben található további 19, tehát összesen 523 ének – kb. 

ötödét ismeri, énekli a gyülekezet. Bevallom, van, amit én sem ismerek. Az énekeskönyv elejét képező 

150 zsoltárból alig 20, amit ismerünk és éneklünk. Igaz, hogy a zsoltárok a reformáció korabeli, 500 éves 

genfi, svájci dallamok – amelyek többsége abban a korban közismert világi énekek dallamvilága – ma 

már nem fülbemászók.  

Jó lenne tanulni énekeket… bizonyosan az istentisztre járók megismerkednek számukra új 

dallamokkal – de ha már tanulunk, jó volna olyan énekeket is tanulni, amelyek a mai kor dallamai, 

ritmusa, szellemisége, amelyeket mindenki szívesen, könnyen énekel.  

Nagyon sokat fejlődünk az éneklésben – ezt leginkább a bibliaórákon lehet tapasztalni, amikor a 

csapat lelkesen énekli ismert, vagy újabban megismert énekeinket. 

Kérem a testvérek segítségét az énekválasztásban azzal, hogy javasolnak énekeket, amelyeket régen 

énekeltünk, vagy szívesen énekelnének. Legyen éneklésünk mindig az Isten dicsőségére!  

 

Szigeti Miklós – lelkipásztor 
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Női Kör beszámolója, 2019. 
 
"Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok!" (Róma 12:11) 

 

Az elmúlt néhány év után, 2019-ben is elnök nélkül működött a Női Kör – de sikeresen vigigvittük. 

Nem könnyű, mert bár fennakadás nem volt és minden lényeges munka folyamatosan megvalósult, 

mégis kellene egy vezető, aki áttekinti, összefogja és irányítja a tevékenységet. Hála Istennek, bár 

számszerint kevesebb ebédet szerveztünk, mégis meg tudtuk tartani legfontosabb rendezvényeinket.  

Rendes alkalmainkat megtartottuk: anyák napja, virágvasárnapi missziós ebéd, évnyitó, évzáró, 

piknik, bazár stb., legtöbb esetben összejött egy-egy csapat, rendszerint más-más segítőkkel, a főzésre.    

Esetenként a „potluck” is jó megoldásnak bizonyult. Ez utóbbi haszna, hogy többen veszünk részt benne, 

többen érezzük a felelősséget, a hozzájárulást a közösségi szolgálathoz. 

A vasárnapi káve, sütemény, virág-szolgálathoz is mindig került, aki intézze, legtöbb esetben előre 

betervezve, ugyanúgy az úrvacsorai alkalmak esetében is. Anyagbeszerzésről, fogyó anyagok pótlásáról 

is mindig időben gondoskodtunk.  

Nyári piknikünket július végén tartottuk, Maple Ridgen, Szilágyi István testvérünk telkén, aki 

meghívta a gyülekezetet erre az alkalomra. Ezúton is köszönjük a lehetőséget! Sokan voltunk, mindenki 

nagyon jól érezte magát. Az őszi bazárunk nagyszerű összefogással, sok segítő részvételével nagyon 

szépen sikerült. Külön csapatok alakultak a főzésre, a kolbászkészítésre (ez alkalommal nem 

készítettünk hurkát), más-más csapatok a beigli, a tepertőspogácsa, a krémes-sütéshez. Sok házikészítésű 

süteményt is hoztak asszonytestvéreink. Jó kedvvel, jó hangulatban zajlottak az előkészületek, jó volt a 

látogatottság a bazár napján, szép volt az eredmény. Karácsonyi ünnepségünket a Magyar Iskolával 

közösen szerveztük, az ebédre a gyülekezet a Magyar Iskola vendége volt. Köszönjük.  

Az év folyamán adott-kapott segítséget, részvételt, az egymásért végzett munkát, tetteket, 

cselekedeteket mindenkinek nagyon-nagyon köszönjük, a Faragó házaspárnak a sok-sok éves kitartó 

munkát és a sok többi segítőnek, akik jókedvvel, szívesen vettek részt, amiben tudtak. Bízunk benne, 

hogy továbbra is együtt munkálkodhatunk. „Mert cselekedekből igazul meg az ember.” (Jakab 2:14), 

„Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Kriszts Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre 

elkészített az Isten, hogy azokban járjunk” (Efézus 2:10).  

Néhány szó a 2020-as tervekről.  

Egy 2019 novemberi próbálkozás Női Kör elnökválasztásra azt mutatta, hogy még nem érett meg erre 

a helyzet. De most, 2020 január elején kirendelte az Isten, hogy elindulhassunk, legjobb reményeink 

szerint, egy új úton. Nagyon nagy örömmel értesítjük a tagságot, hogy Tarkó Judit testvérünk, aki már 

régebben tagjaink közé tartozik és néhány hónapja intenzíven bekapcsolódott a gyülekezeti életbe, 

önként elvállalta ezt a felelős munkát. Az ő szavai szerint: olyan Női Kört szeretne, amely lelki 

közösségre épül, amelyben odafigyelünk egymásra, a fő irányelv egymás gondjainak, problémáinak a 

megismerése, egymás kölcsönös megsegítése kell legyen, elsősorban lelki támaszai legyünk egymásnak, 

egymásért. Természetesen a konyhai és egyéb teendőket is közösen vállalnánk, végeznénk. Erre érez 

Judit elhivatottságot, szeretettel hív és vár mindenkit, aki ebben részt szeretne venni, várja a javaslatokat, 

ötleteket.  

Kezdésnek, Tarkó Diana konyhai nagytakarítást szervezett január 25-ére. Előre is köszönet érte. Ő is 

nagy szeretettel vállalja a közösségi munkát, már eddig is megtapasztalhattuk. Isten segítse 

mindkettőjüket új helyükön és mindannyiunkat, hogy egymás igazi társai lehessünk Isten dicsőségére.  

Kérjük, hogy Isten áldása indítson és kísérjen ezen az úton.  

„És hálát adok annak, aki engem megsegített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem 

hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra” (1Timóteus 1:12), „...adja meg nektek dicsőségének gazdagsága 

szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az Ő lelke által..., hogy megismerjétek 

Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét” (Efézus 3:16 ).  

Zathureczky Csilla – presbiter, jegyző 

 
 



16 

 

Beszámoló a gyermekek közötti szolgálatról 2019-ben 
 

„Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását.” Példabeszédek 16:9 

 

A 2019-es esztendőben sokat beszélgettünk, imádkoztunk gyermekmisszió ügyéért. Isten úgy 

irányította lépéseinket, hogy a magyar iskola lassan, de folyamatosan levált a templomi közösségről. 

Isten új utak keresésére indított bennünket. Hálás vagyok, hogy az iskola továbbra is a templom 

épületében működik. A Kálvin Magyar Oktatási Szövetség támogatta a templomi közösséget, az 

egyháztagok pedig szeretettel vették körül a gyermekes családokat. Új utakat kellett keresnünk – de a 

missziós lehetőségek továbbra is nyitottak voltak.  

Az év első felében az új helyzethez próbáltunk hozzászokni, értelmezni, és alkalmazkodni. 

Türelemmel, de rendületlenül imádkoztunk az új alapokért. Isten meghallgatott bennünket. Az év 

második felében több új család csatlakozott az igahallgatók közé, akik gyermekeiket is beíratták a 

vasárnapi hittanra.  

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szeretnénk bábelőadásokkal közel vinni az evangéliumot a 

gyermekekhez. Ehhez nagy segítséget kaptunk anyagi támogatás formájában az év végén a magyar 

államtól. Keresztyén bábokat, paravánkiegészítőket, könnyen tárolható kisszékeket vásároltunk a 

bábelőadások megvalósulásához. 

Nagy öröm számunkra, hogy a korábbi konfirmandus csoport tagjai rendszeres látogatói és szolgálói 

az istentiszteleteknek és a templomi missziónak. Hála az Úrnak ismét indíthattunk egy konfirmáció-

előkészítő csoportot, amelynek vezetője Tarkó Lóránd presbiter testvérünk, aki hűen és szorgalommal 

szolgál a fiatalok között. Hiteles igemagyarázata és bizonyságtételei által az Úr felhasználja őt a 

kamaszok istenkeresésében és megismerésében.  

A kisebb gyermekekkel Dobos Andrea presbiter és jómagam foglalkozunk. Andrea csodálatos 

szolgatárs, aki nagy hűséggel és kreatív foglalkozásokkal viszi közel az evangéliumot a legkisebbekhez.  

Ez úton szeretném megköszönni Mártonné Enikő gyönyörűszép anyák napi és karácsonyi műsorát, 

amellyel a magyar iskolás gyermekek emlékezetessé tették ezt a két szép ünnepet a templomi közösség 

részére is.  

Továbbra is kérjük az aratás Urát, hogy adjon erőt, kreativitást a hidak építésére a fiatal családok felé, 

és áldást, hogy Szentlelke elérje az anyák és apák szívét, hogy engedjenek az Isten hívásának: 

„engedjétek hozzám a kisgyermekeket”. (Márk 10:14) 

Szigeti Márta – pedagógus 
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Beszámoló a weblapjainkról, 
internetes megjelenésről 

 

"A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban 

ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz." I 

Kor. 12:4-5 
 

A 2019-es évben kevesebb időm jutott a weblapok kezelésére. Herczeg Mihályt is elszólítottak más 

közösségi feladatok, de a weblapok továbbra is működnek, a legfontosabb információk megtalálhatóak 

rajta.   
 

1. Gyülekezetünk hivatalos weblapja: http://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org 
 

Alapinformációk vannak rajta. A fődomain éves díja minden év májusában esedékes.  

2. Nt. Szigeti Miklós blogja: https://vanemre1955.wordpress.com 
 

3. A presbitérium hírlapja: http://emrepresbiterium.wordpress.com 
 

Az ingyenes felhasznált tárhely: még nem érte el az 50%. Az igehirdetések felvételein kivül – 

amennyiben lehetséges – mellékeljük az oldalon a szöveges vázlatot  (word) valamint a ppt (power 

point) képes változatot is. Megtalálhatóak az alábbi menüpontoknál: 

https://emrepresbiterium.wordpress.com/igehirdetesek/vasarnapi-istentiszteletek/2020-2/ 

 

Korábbi igehirdetések éves bontásban: Igehirdetések/vasárnapi istentiszteletek/2017/2018/2019 

4.  A youtube csatorna: Az igehirdetésekről a videofelvételek az alábbi módon is elérhetők: 

https://www.youtube.com/channel/UCi3LxxnIUgtXjeZy1Z-aO0A 

5. Népszerű információs csatornánk a Facebook oldalunk: 

https://www.facebook.com/pages/Vancouveri-Első-Magyar-Református-

Egyház/549007498553004?fref=ts valamint a presbitérium facebook csoportja: 

https://www.facebook.com/groups/229259083839684/   

6. A weboldalainkhoz, blogjainkhoz tartozó e-mailjeink: vanemre1955@gmail.com;  

emre.presbiterium@gmail.com 

A különböző internetes formák jól kombinálhatóak egymással. Kérem a testvéreket, látogassák 

rendszeresen és terjesszék az ismerőseik körében az oldalainkat, hozzászólásaikkal tegyék még élőbbé 

a honlapjainkat! 

                                                                                                                 Dr. Mészáros Margit, presbiter  

 
 
 

http://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org/
https://vanemre1955.wordpress.com/
http://emrepresbiterium.wordpress.com/
https://emrepresbiterium.wordpress.com/igehirdetesek/vasarnapi-istentiszteletek/2020-2/
https://www.youtube.com/channel/UCi3LxxnIUgtXjeZy1Z-aO0A
https://www.facebook.com/pages/Vancouveri-Első-Magyar-Református-Egyház/549007498553004?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Vancouveri-Első-Magyar-Református-Egyház/549007498553004?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/229259083839684/
mailto:vanemre1955@gmail.com
mailto:emre.presbiterium@gmail.com
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Templom karbantartása 2019-ben 
 

Éves gondnoki jelentés 

2019 februártól – 2020 februárig 
 

A tavalyi évben végzett karbantartási es egyéb munkalatok listája (időrendi sorrendben): 
 

• Főbejárathoz vezető lépcső csúszásmentesítése (Kollár család) 

• Tantermek takarítása és szortírozás (Szigeti Márta vezetésével) 

• Templom és közösségi helyiségek általános lomtalanítása (Faragó 

Katalin vezetésével) 

• Alsó terem székeinek és az 

asztalterítőknek cseréje (Kollár család) 

• Új hangtechnikai dolgok beszerzése 

(Herczeg Mihály, Kollár Zoltán) 

• Új bábszínházi kellékek beszerzése 

(Szigeti Márta) 

• Emeleti legnagyobb tanteremből nyíló raktár ajtajára zár szerelés (Kollár 

Zoltán) 

• Emeleti legnagyobb tanterem festése (Bogdán 

József és Tarkó Lóránd) 

• Konyha takarítása és lomtalanítása (Tarkó Diana 

vezetésével) 

• Templom körüli 

növénye karbantartása 

(Timár János) 

• Fűnyírás (Nt. Szigeti 

Miklós)  
 

Folyamatban lévő 

karbantartások es újítások listája: 

 

• Alsó terem 

ablakain lévő függönyök cseréje (Tarkó Diána) 

• Pest 

Controll kihívása egérírtásra 

(Tarkó Sándor) 

• Árajánlatok kérése 

emeleti szőnyeg cseréjéhez (Nt. 

Szigeti Miklós) 

• Árajánlatok kérése a templom vízhálózatának megújítására  (Nt. 

Szigeti Miklós)  
 

Tervezett karbantartások es újítások listája: 
 

• Tantermek és iroda festése 

• Konyhai nagy mosogató cseréje 

• Emeleti termek szőnyegének cseréje parkettára 

• Női mosdó egyik vécéjenek átalakítása mozgáskorlátozottak 

számára 
 

Tarkó Lóránd, presbiter, gondnok 
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Tervezett rendezvényeink  
2020. évben 

 

Január 5. vasárnap –  újévnapi istentisztelet, úrvacsoraosztás. 

Február 23. vasárnap – Gyülekezeti Közgyűlés,  

Március 1. vasárnap –   böjt kezdete, úrvacsoraosztás. 

Március 21. szombat –   tavaszi süteményvásár. 

Április 5. virágvasárnap –  missziói ünnepi ebéd és csendesnap.  

Április 10. nagypéntek –  Jézus váltsághalálára emlékező istentisztelet. 

Április 12. húsvétvasárnap –  ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással. 

Május 3. vasárnap, anyák napja – ünnepi ebéd, műsor. Igét hirdet: Nt. Zsarnai Krisztián,        

                                                          nyíregyházai evangélikus lelkipásztor 

Május 8-9-10. péntek, szombat, vasárnap – gyülekezeti tábor, csendesnapok,  

                                                                           Chilliwack, Nagy Zsolt és Eszter   

                                                                           családterápiás szakemberek vezetésével.  

Május 31. pünkösdvasárnap – úrvacsoraosztás.  

Június 21. vasárnap –   apák napja, ebéd, műsor, iskolai évzáró ünnepség. 

Július 26. vasárnap –   piknik. 

Augusztus 23. vasárnap –  magyar államalapítás, új kenyér ünnepe, úrvacsoraosztás. 

Szeptember 20. vasárnap –  Magyar Iskola tanévnyitó. 

Október 25. vasárnap –  új bor, reformáció ünnepe, úrvacsoraosztás.  

November 28. szombat – őszi-téli bazár. 

November 29. Advent első vasárnap – úrvacsoraosztás. 

December 13. Advent 3. vasárnap – ebéd, gyermekkarácsonyi ünnepség. 

December 25. szerda –   karácsony ünnepe, úrvacsoraosztás. 

December 27. vasárnap – óévzáró istentisztelet. 
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ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (KÁLVIN, VANCOUVER 1955)  

Gyülekezeti KÖZGYŰLÉS, 2019 február 17, istentisztelet után, gyülekezeti terem. 

Jelen van 26 fő.  

 

1. A gyülekezet élete képekben. 

2. Közös ének, ima. 

3. A 2018-as év közgyűlés jegyzőkönyvének és a 2018-as év beszámoló-füzetnek az elfogadása,  

     Dr. Mészáros Margit / Márton Ida / elfogadva.  

4. Vagyongondnokok. Eddig négy volt, Demeter Zoltán nem tudja tovább vállalni. Hivatalosan három 

személy szükséges. Kollár Zoltán, Márton János és Németh Eszter továbbra is vállalják. Dobos Andrea 

/ Herczeg Misi / megszavazva. Vagyon-nyilatkozat ("Trust Deed "): lelkipásztor ismerteti  

     a szabályokat, a gyülekezet esetleges megszűnésekor a Központi Egyház erre hivatott vezetősége 

veszi át. Timár János / Dr. Mészáros Margit / megszavazva. A Nyilatkozat-ot Szigeti nt. úr továbbítja. 

5. Évértékelés, Szigeti Miklós lelkipásztor: 

     5.1. Az istentiszteletek látogatottsága kissé emelkedett. A bibliaórák állandósultak, növekvő a 

létszám, mély, őszinte és nyílt lelki beszélgetések alakulnak ki. 

     5.2. Magyar Iskola, Vasárnapi Iskola és Presbitérium kapcsolata, beszélgets. Továbbra is gond a 

hittanórák látogatottsága, a gyermeklétszám nagyon lecsökkent. Cél a további együttműködés alakítása, 

kialakítása, egymás segítése. Köszönet Dobos Andreának és Ricsinek a kávéztatásért. Javaslat, hogy a 

Női Kör pénztárából támogassuk a 

gyermekszolgálatot, témát átveszi a 

presbitérium.  

     5.3. Női Kör, Z. Csilla: köszönet a sok 

áldozatos munkáért. Nehéz elnök nélkül, nagy 

szükség lenne rá. 

     5.4. Könyvelői munka. Köszönet Kollár 

Otinak, aki intézi, Kovács Margaret és Törzsök 

Ibolya közreműködésével. 2018-ban a bevétel 

fedezte a kiadásokat a Női Kör segítsége nélkül.  

     Év végén áttettünk a Női Kör pénztárából a 

gyülekezeti pénztárba $ 30,000.00 

(harmincezer)-t. Housing Allowance rendben 

van. 

6. Aktuális témák, javaslatok. 

    6.1. Főbejárati lépcső fölé tetőt építeni, biztonságossá tenni a közlekedést, Horváth Enikő javaslata 

(eső, hó, jég, csúszós lépcső). Lehet tenni csúsztalanítót, zord időben használni az oldalsó ajtót. Kollár 

Zoli, Dobos Ricsi utánanéznek. D. Andrea / M. Margit / megsz. 

    6.2. Az ablakok húznak, Z. Péter: dupla ablak kellene. Eszter beszél N. Zolival, ő intézte az ablakkeret 

cserét pár évvel ezelőtt. Presbitérium tárgyalja majd tovább. 

    6.3. Szőnyegtisztítás (Z. Csilla) tavaly elmaradt. Tisztítani, esetleg cserélni, vagy laminált padlót tenni. 

    6.4. Istentisztelet előtti csend: jobban oda kellene figyelni eymásra, tiszteletben tartani, akik  

  készülné(ne)k az ige hallgatására. Lelkipásztor: kinyúlni az emberekért, missziós munkát kiterjeszteni. 

    6.5. Dr. M. Margit: nyári keresztyén tábor május 27-29, hétfő-kedd-szerda, Chilliwack, szervezi 

Dobos Andrea, segít Tarkó Lóri.  Július 28, vasárnap piknik, Maple Ridge, Szilágyi Lóri irányításával. 

7. Záróima. 

 

 

Szigeti Miklós lelkipásztor                                                                   Zathureczky Csilla jegyző 
 


