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TÁJÉKOZTATÓ 

 
A templom címe és telefonszáma 2791 East 27th Ave., Vancouver, BC Canada V5R  
                                                                 1N4 Telefon: 604-437-3442 
 

A lelkészi hivatal címe és telefonszáma 918 Stevens Street, White Rock, BC; V4B 4X4  
  Telefon: 604-456-0532; 778-834-0532 
 

Lelkész e-mail címe:  szigetim@telus.net; szigeti69@gmail.com  
 

A gyülekezet internetes oldala:         http://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org  
A Presbitérium internetes oldala:                http://emrepresbiterium.wordpress.com 
Presbitérium e-mail címe:  emre.presbiterium@gmail.com 
Az internetes web-oldalt gondozta:                 Dr. Mészáros Margit 

 
Az istentiszteletek ideje Vasárnap és ünnepnap délelőtt 11 órakor. 
Vasárnapi iskola Az istentisztelettel egyidőben 
Magyar Iskola Vasárnap délelőtt 9:45 – 10:45 óráig. 
Biblia és imaórák Szószéki hirdetés alapján 
 
Lelkészi fogadó óra lelkész bármilyen ügyben bármikor elérhető  
                                                             telefonon, vagy e-mailen; személyes találkozás  
                                                              egyeztetett időpontok alapján. 
   

Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós 
 

Kántor: YounJoo Esther Jee 
 

Istentisztelet online sugárzása: Kollár Attila, Orbán Ivor, Szűcs János, Szűcs Márk 
 
Egyházmegyei képviselő:  
Helyettes egyházmegyei képviselő:  
 
Presbitérium tagjai: Dobos Andrea, Dombai László, Faragó Katalin, Márton 

Ida, Dr.  Mészáros Margit, Németh Zoltán, Páli Zsuzsa, 
Szűcs János, Zathureczky Csilla 

  

Jegyző: Zathureczky Csilla 
Helyettes jegyző:  
 

Gazdasági ügyintézők:  
 Templom gondnok: Németh Zoltán 
 Templom karbantartás  Kollár Zoltán, Németh Zoltán, Zathureczky Péter 
   
 Pénztáros Kollár Otília  
 Könyvelő Törzsök Ibolya, Kovács Margaret 
 Consolidated Portfolio befektetés Németh Eszter 
   

Ellenőrök: Géczi Enikő, Pál Matilda 
  

Vagyongondnokok / Trustees: Kollár Zoltán, Márton János, Németh Eszter 
  

Bethlen Kata Női Kör 
  

 Elnök  
 Pénztáros Németh Eszter 

mailto:szigetim@telus.net
mailto:szigeti69@gmail.com
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Zoom Közgyűlés Rendje 

 

2022. február 27. vasárnap 

 

Online istentisztelet után zoom gyűlés: 

 

Miklos Szigeti is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: Gyülekezeti Közgyűlés 

Time: February 27, 2021 12:00 PM Vancouver 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/87082434029  

Meeting ID: 870 8243 4029 

Tel: +1 778 907 2071  

 

1. Közös ének: 399: 1 – 4 „Ki Istenének átad mindent...” 

 

1. Ki Istenének átad mindent, Bizalmát csak belé veti. :/: Azt csudaképen őrzi itt lent, Ínség, baj közt is 

élteti. Ki mindent szent kezébe tett, Az nem fövényre épített. 

 

2. A súlyos gondok mit használnak, A sóhaj, sok jajszó mit ér, :/: Ha sebeink még jobban fájnak, S 

mindennap kínunk visszatér? Így terhünk egyre súlyosabb, Ha lelkünk búnak helyet ad. 

 

3. Csak légy egy kissé áldott csendben: Magadban békességre lelsz, :/: Az Úr rendelte kegyelemben 

Örök, bölcs célnak megfelelsz. Ki elválasztá életünk, Jól tudja, hogy mi kell nekünk. 

 

4. Zengj hát az Úrnak, s járd az utat, Mit éppen néked Ő adott; :/: A mennyből gazdag áldást juttat S 

majd Jézus ád szép, új napot. Ki Benne bízik és remél, Az mindörökre Véle él. 

 

2. Imádság, a gyűlés megnyitása. 

 

3. A 2021. február 28-i közgyűlés jegyzőkönyvének, és a szolgálati ágak jelentéseinek 

elfogadása. 

 

4. Presbiterválasztás.  

 

5. Vagyongondnokok (trustees),  

    és ellenőrök választása.  

 

6. Aktuális témák: - szolgálatok betöltése  

hálaadások, örömök, és kihívások,  

nehézségek, célok, szándékok  

 

7. Egyéb felmerülő témák, javaslatok. 

 

8. A gyűlés bezárása, imádság, himnusz, áldás.  

 
 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87082434029
https://us02web.zoom.us/j/87082434029
tel:+17789072071
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Lelkipásztori beszámoló a 2021-es esztendőről 
 

1Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, hetvenkét tanítványt, és elküldte őket maga 

előtt kettesével minden városba és helységbe, ahova menni készült. 2Így szólt hozzájuk: Az 

aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat 

az aratásába. 3Menjetek el! Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Lukács 10:1–3 

 

Egy nehéz korban, az utolsó időkben, Jézus szavaival összhangban – kérem én is az aratás urát, hogy 

küldjön munkásokat az aratásába! Legyen áldott az Isten azért a rengeteg munkáért, amelyet köztünk 

végzett és végez – nagyon intenzíven, sok-sok áldozatos, önkéntes segítő munkatárson keresztül, a covid 

járvány ideje alatt is!  

Nagy örömmel írom le ezt azért, mert sok a feladat – élet 

van közöttünk! És azért is, mert a sok feladathoz több 

segítség kell! Jézusnak ez a kijelentése hatalmas bátorítás 

mindenkori népe számára, mert olyannyira küldött 

munkásokat, hogy mi, 2000 esztendő elmúltával is 

ismerhetjük és imádhatjuk szent nevét. Azt gondolom, 

hogy ezt azok, aki közt Jézus elmondta, el sem tudták volna 

képzelni! Márpedig az Úr ma is ugyanaz! Tehát – Urunk, 

Rád bízzuk! Kérünk, küldj munkásokat ma is a te 

aratásodba!  

A Presbitérium megújult az elmúlt évben, és szinte erőn 

felüli az a munka, amelyet a korábbi testület végezett, és az 

újonnan választottak végeznek a gyülekezet életében. 

Köszönjük az áldozatos, hűséges, hosszú éveken tartó 

munkát leköszönő testvéreinknek: Dobos Andrea, Dr. Mészáros Margit, Márton Ida, 

Zathureczky Csilla. Isten áldja meg további életüket jó egészségben, az Úr igéjének 

világosságában, szerető, irgalmas jelenlétének szüntelen megtapasztalásában, hogy 

továbbra is az Ő elhívottai, követei legyenek, bárhol járnak is! Margit és Andrea 

Magyarországra költöztek, Csilla és Ida koruk, egészségügyi körülményeik miatt nem 

vállalják tovább a presbiteri szolgálatot. Csilla továbbra is mindenben, amiben tud, az Úr 

és a közösség szolgálatára van, lesz. Nagyon köszönjük mindnyájuknak! 

 És köszönjük azoknak, akik folytatják, vagy átvették a munkát: Dombai László, 

Faragó Katalin, Németh Zoltán, Páli Zsuzsa, Szűcs János. A 2022 februári 

közgyűlésen szeretnénk, ha kiegészülhetne a Presbitérium. Szükségünk van 

mindenképpen egy presbiterre, aki vállalja és betölti a jegyzői tesztet a 

gyülekezetben.  

Csodálatos, ahogyan vasárnapról vasárnapra elkötelezett, áldozatos szolgáló 

testvérek, Szűcs János presbiter, informatikus vezetésével, Szűcs Márk, Orbán 

Ivor, Kollár Attila feltváltva végzik a – mindig kicsit megújuló, módosuló – 

online közvetítést a templomból.  

Csaknem két éven keresztül nem volt – és a covid miatt nem is lehetett – kántor a 

gyülekezetben. Felvételről játszottunk le szoltárokat, dicséreteket, és úgy énekeltünk. 2022 

januártól újra vezeti a templomi éneklést az orgona. YounJoo Esther Jee, dél-koreai fiatal, 

aki zenét tanul Kanadában az egyetemen, nagyon magas szinten kíséri gyülekezeti 

énekeinket! Úgy kerültünk vele kapcsolatba, hogy templomunkat 2021 szeptemberétől 

vasárnap reggelente béreli az Immanuel Anglican Church, amely egy nigériai hátterű, csak 

most alakult kis gyülekezet. Ők hirdetés alapján kerültek kapcsolatba Estherrel, és kezdett el 

szolgálni alkalmaikon. Mi pedig vasárnap reggelente, a magyar iskola alatt, 

istentiszteletünkre készülve az ajtó mögül hallottuk, hogy milyen csodálatosan játssza azokat 
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az ismert keresztyén dallamokat, amelyeket mi is ismerünk és 

éneklünk. Innen indult a kapcsolat – és most Esther két istentiszteleten 

játszik egymás után, sokunk örömére és Isten dicsőségére.  

Az év első felében a héten egy hétköznap délután bérelte 

templomunkat az Esdoorn Holland Iskola, amely nagyon hasonló a 

mi magyar iskolánkhoz, holland nyelvet és kultúrát tanítanak az itt élő 

másod-harmadgenerációs gyermekeknek. Szerették a helyet, de a sok 

új jelentkező miatt év végére kinőtték, ezért kölcsönös jókívánságok 

közt váltak el útjaink.  

Februárban, a házasság hetéhez kapcsolódóan Nt. Paizs József 

Edmonton-i lelkipásztor, mentál higiéniás szakember tartott egész hetes 

előadássorozatot zoom-on keresztül, amelybe Edmonton, Calgary, 

Saskatoon, Vancouver magyar közösségei kapcsolódtak be. Nagyon áldásos, 

tartalmas együttlétek voltak, hála az Istennek, köszönet Nagytiszteletű 

úrnak!  

Nagy öröm és hálaadás minden gyülekezetben a konfirmáció. Az elmúlt 

években egyre inkább gondot jelentett az utazás, a távolságok 

leküzdése, hogy a konfirmandus fiatalok felkészítését megoldjuk. A 

covid járvány olyan értelemben segítség lett, hogy mint minden más 

összejövetelt, így a konfirmácós órát is heti rendszerességgel az 

online térben tartottuk. Kovács Isabel, Németh Karina és Szűcs 

Márk kitartó, figyelmes munkáját köszönöm, amelynek 

eredményeként először szűk körben, szüleik, keresztszüleik, 

presbiter testvérek előtt tettek bizonyságot ismereteikről. Pünkösdre 

terveztük az ünnepélyes fogadalomtételt és úrvacsoravételt, de a 

covid lezárások miatt csak később, június 13-án került rá sor. A gyönyörűen feldíszített templomban – 

igaz a járvány miatt továbbra csak egészen szűk körben – tettek fogadalmat és vették az úrvacsora 

sákramentumát Isabel, Karina és Márk.  

A Kanadai Presbiteriánus Egyház legfelső zsinata a General 

Assembly 2021 júniusában úgy határozott, hogy a házasság 

értelmezésében minden gyülekezet presbitériuma dönthet, hogy a 

hagyományos férfi és nő közötti egységet, vagy két ember közötti 

kapcsolatot tekinti annak. Gyülekezetünk presbitériuma egységesen 

és kizárólagosan a biblia kijelentése szerinti egy férfi és egy nő 

közötti szövetségi kapcsolatot tekinti házasságnak! 

Gyülekezetünkben csak ezt fogadjuk el, valljuk, hirdetjük, 

gyakoroljuk – miközben mindenkit hívunk és várunk szabadító 

Urunkkal, Jézus Krisztussal közösségbe.  

Az elmúlt esztendőben is lehetőség nyílt arra, hogy a Bethlen Gábor Alapon keresztül pályázhassunk 

kijelölt célok megvalósítására támogatásért. Két sikeres pályázatot 

nyújtottunk be. Az első egyéni pályázat volt a templomunkban 

megkezdett felújítási munka folytatására – erre 8 millió forint 

támogatást kaptunk, amely átszámítva kb. $32,000 CAD. Ezt az 

összeget késéssel kaptuk meg, ezért jelenleg (2022 február) folyik a 

konyha teljes felújítása, átalakítása: vízcsövek cseréje, új 

padlócsempe, új, korszerű, modern, konyhai eszközök, 

konyhabútorok beszerelése, kiadópult átalakítása, gyülekezeti terem 

parkettájának cseréje, minkét helyiség kifestése. Cél, hogy jobb 

helykihasználással több munka- és tárolóhelyet nyerjünk. Csontos 

Zoltán kivitelező, gyülekezetünk tagja, korábban megnyert pályázata 

értelmében végzi, illetve folytatja a szükséges munkálatokat.  
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A BGA által kiírt Nemzeti Újrakezdés II. számú pályázatra is 

nyújtottunk be folyamodványt. 700,000 Ft-ot, azaz $2,700 CAD 

nyertünk olyan karácsonyi gyermekműsor megrendezésére, 

betanítására, amelyhez Magyarországról hozathatunk szakembert, aki 

segít a színvonalas munka elvégzésében. Sebestyén Ágnes, volt 

tanárunk vállalta a kiutazást, aki Mihályik Levente drámapedagógus, 

gyermekfilmes segítségével csodálatos Betlehemes játékot tanítottak 

be gyermekeinknek.  

A világjárványban a gyülekezési korlátozások minden közösség 

számára súlyos kihívásokat jelentenek. Próbáltuk ezeket leküzdeni mi 

is az internet adta lehetőségek felhasználásával – de világosan látnunk 

kell, hogy a személyes közösséget semmi nem tudja pótolni. Örülünk 

annak, hálát adunk Istennek, hogy YouTube csatornánk 

nézettsége kiegyensúlyozott – egész éves adásaink átlagos 

nézettsége 104 alkalmanként. A csatornánkra feliratkozók 

száma pedig 170. Ezek a számok egy olyan kis szórvány 

gyülekezet esetében, mint a miénk, nagyon nagy hálaadásra 

adnak okot.  

Ugyanakkor zoom bibliaóráink jelenléti kimutatása már 

nem ilyen pozitív. Kevesebben csatlakoznak be – noha ez 

részben érthető, hiszen ezeknek az alkalmaknak egyik drága 

ajándéka a személyes testvéri közösség, amely nem 

valósulhat meg a virtuális, online együttlétek közben.  

Nagy kérdés számunkra – több lelkészkollegával beszélgettünk róla – hogyan fog alakulni, illetve 

átalakulni a gyülekezeti közösségi élet a vírusjárvány után? Milyen mértékben térnek vissza a hívek a 

templomokba? A világban kialakuló gazdasági, társadalmi feszültségek hogyan érintik a keresztyén 

bizonyságtétel befogadását? Többek véleménye, hogy a meglévő egyházi keretek, struktúrák nem 

lesznek képesek elérni a vallástalan, de spiritualitásra, lelkiségre, támaszra, fogódzóra nyitott embereket 

– miközben a hagyományosan vallásos emberek számaránya fogy. A személyes, vagy kiscsoportos, 

szabadabb, kötetlenebb formákon keresztül lehet majd elérni azokat, akik érdeklődők – és keresni kell a 

hidakat, amelyeken keresztül átvezethetők egy megújult istentiszteleti közösségbe. Ezek természetesen 

csak általános szociológiai megfigyelések, illetve azok egyházakra vonatkozó vetületei.  

A mi közösségünk elkötelezett tagjai komoly erőfeszítéseket tesznek, sokat szolgálnak azért, hogy a 

templom nyitva maradhasson, hogy a szolgálatokat elláthassuk – és ezért, őértük személy szerint, 

dicsőség Istennek! Nekik pedig nagy köszönet!  

Ezt az elkötelezett szeretetet jelzi az is, hogy miután október 10-én, a kanadai 

hálaadás vasárnap ismeretlen tettesek betörtek a templomba, és elvitték az online 

sugárzásokhoz használt műszaki berendezések nagyobb részét, adományokból, és 

önkéntes munkából néhány héten belül újjáépült, sőt, megújult rendszeres 

sugárzásunk – amin még a szakemberek tovább dolgoznak. Nagyon köszönjük! 

2022-ben is végeztünk diakóniai szolgálatot – bár járványállapot miatt nem 

mehettünk a Hastingsre a hontalanok közé. A nehéz gazdasági körülmények 

ellenére – áldjuk érte az Urat – most is évi $600 CAD támogattuk Rózsa Enikő 

belső Erdély kis falvaiban, sokgyermekes, nehéz sorsú, helyzetű családok közt 

végzett segítő, támogató munkáját. Az elmúlt évekhez hasonlóan támogattuk 

Bálint Lászlón keresztül az Erdélyért Alapítványt, amely hasonlóan kis 

településeken élőknek nyújt segítséget.  

Egy bizonytalan világban adunk hálát Istennek az elmúlt 2021-es év minden szolgálatáért – mert 

lehettünk és volt értelme, hogy vagyunk: mert könnyet töröltünk, bátorítottunk, meghallgattunk, 

tanácsoltunk, együtt örvendeztünk, és mindenkor Krisztust, Isten benne kijelentett szeretetének 

örömhírét hirdettük! Így szeretnénk tenni, ameddig az Úr engedi!                 Szigeti Miklós, lelkipásztor  
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A presbitérium 2021. évi beszámolója  
 

 „Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok!  

...Minden utadon gondolj rá és ő egyengetni fogja ösvényeidet” Példabeszédek 3:5. 

„Segítségem az Úrtól jön” 121. Zsoltár 2. 

 

Ismét megtapasztaltuk, a covid járvány miatti újabb rendhagyó év 

folyamán is, hogy Isten megőrzött kegyelmében. Bizonyára jobban, 

mint ahogy mi segítségül tudjuk hívni és mint ahogy kiáltani tudunk 

hozzá. De bizakodunk, hogy ha rá gondolunk utainkban, igazán 

egyengetni fogja ösvényeinket. Tudjuk, valljuk, hogy segítségünk 

őtőle jön. 

Az előző lemorzsolódások után, a megmaradt öt tagú presbitérium 

igyekezett helytállni és megfelelni a kihívásoknak. Volt belőle most 

is bőven, de mindig kaptunk erőt a továbblépéshez. 

Presbiteri gyűléseket rendszeresen tartottunk, néha soron kívül is, 

ha valamilyen sűrgősebb intéznivaló volt, amikor a felújítási 

munkákkal kapcsolatos terveket, lehetőségeket, menetközben alakuló 

változásokat, vagy éppen az október 10-i betöréssel járó gondokat, 

teendőket kellett megbeszélnünk. Öszesen 13 gyűlést tartottunk, ebből 

4 rendhagyó volt. A gyűléseken az éppen aktuális szabályokhoz 

alkalmazkodva, vagy személyesen, de többnyire zoom-redszerrel, a 

számítógép segítségével vettünk részt. 

2021-ben két gyülekezeti közgyűlés volt, egyik a megszokott, 

februári, előző évi kiértékelés és a következő évi tervek megbeszélése, 

a másik az októberi tisztújító közgyűlés. Ez utóbbit 4 évente szoktuk 

megtartani. Ilyenkor a régi presbitérium feloszlik, de őket is és új 

tagokat is javasolhat a tagság minden felnőtt tagja. Önkéntes 

jelentkezőket kértünk és csak előzetes egyeztetés alapján javasoltunk. 

A választás októberben zajlott, november elején volt az ünnepélyes 

eskütétel és beiktatás. Ennek alapján a 2021 november és 2025 

november közötti 4 éves időszakra a következő testvéreket  választotta  

meg a gyülekezet a presbiteri szolgálat végzésére: Dobos Andrea, 

Dombai László, Faragó Katalin, Dr. Mészáros Margit, Németh 

Zoltán, Páli Zsuzsa és Szűcs János. A lelkipásztor megköszönte a 

leköszönő két presbiternek, Márton Idának és Zathureczky Csillának 

a sok éves önfeláldozó és kitartó munkáját, akik – mint mondták – 

örömmel maradnak a gyülekezet közösségében, és továbbra is 

segítenek, amiben tudnak. Márton Ida nem tudott személyesen jelen 

lenni az ünnepségen, Csilla tolmácsolta Ida köszönetét és jókívánságait 

az újonnan megválasztott presbitereknek és a gyülekezetnek. Azután 

Csilla is hálatelt szívvel emlékezett az elmúlt 25 éves szolgálatra, köszönte, hogy még itt lehet és reméli, 

hogy továbbra is bíz rá Isten feladatot. A közeljövőben jegyzőt kell választani, az új presbiterek 

mindegyikének mindkét keze tele van különböző gyülekezeti tennivalókkal, egyelőre nincs, aki el tudná 

vállalni ezt a munkakört. Új jegyző választásáig (2022 februári közgyűlés) Zathureczky Csilla, eddigi 

jegyző vezeti a jegyzőkönyvet a gyűléseken.  

Még novemberben kiderült, hogy egyik testvérünk, Dr. Mészáros Margit, előre nem látott, családi és 

egészségi okokból mégsem tudja vállalni a szolgálatot, végleg hazautazott Magyarországra. Neki is, 

nekünk is nehéz, és veszteség a gyülekezet számára.  Nagyon köszönjük a sok éves lelkiismeretes, kitartó 

munkáját, a keresztyén nyári táborok szervezését, csendes-napok programját, bibliaórai jelenlétét, a web-

lap szerkesztését. Isten áldását, vezetését, megtartó erejét kérjük további életére, munkájára, családjára. 
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Margit, mielőtt elment volna, ismét tanubizonyságot tett 

hitéről a gyülekezet előtt. Mint mondta, nagyon nehéz 

döntés volt, de tudja, hogy Isten továbbra is vezeti és 

irányítja életét. 

A szintén zoom-rendszerrel tartott bibliaórákon a 

presbiterek rendszeresen résztvettek. Néha még technikai 

nehézségekbe ütköztünk, de megtanultuk ezt is. 

Nagyszerű, lélekben Istenhez közelebb vivő 

beszélgetéseknek, közös imádkozásnak lehettünk részesei. 

A 2021-es konfirmáción 3 fiatal testvérünk tett 

bizonyságot hitéről: Kovács Izabella, Németh Karina és Szűcs Márk. Bennsőséges ünnep volt ez a 

szűkebb család: a szülők, testvérek és a tágabb, 

gyülekezeti nagy család közös együttlétével. A 

lelkipásztor és a presbitérium tagjai egyenként 

köszöntötték új, fiatal testvéreinket néhány bíztató szóval 

és igei üzenettel.  

A telefon-szolgálat most is rendszeres, a covid járvány 

miatt bővült is. A testvérek hálás szívvel fogadják az 

érdeklődést és bátorítást. Idős és beteg testvéreink 

látogatása korlátozott, de a szabályok betartásával mégis 

elmentünk kórházba, öreg-otthonba, amikor lehetett.  

A tavalyi évre tervezett „Összetartozás Fája” faültetést 

– Carpathia diófa-csemete Kárpátiából –, templomunk előtt a füves területen, 

összekötöttük a 2021-es trianoni megemlékezéssel. A presbiterek is besegítettek a 

szervezésben. Megtisztelő volt, hogy az összes vancouveri magyar közösség 

képviseltette magát az ünnepségen. Köszönjük.  

Az Erdélybe néhány évvel ezelőtt elkezdett missziók – árva és szegény 

gyermekek, rászoruló családok anyagi támogatása – továbbra is ugyanúgy 

működik, mint eddig. Nagyon hálásak érte. Jónak lenni jó! A „Potters Place 

Mission” szolgálat a járvány miatt még mindig szünetel.  

A templom-bérlés is folytatódik, az AMEN és az ACTS CHURCH mellett, 

2021 őszétől új bérlőnk is van: a nigériai EMMANUEL ANGLICAN CHURCH. 

Mindhárom gyülekezettel nagyon jó a kapcsolat. Áldás, hogy lehetőség van 

templomunkban több közösség számára is hitben gazdagodni, lelki életet 

gyakorolni, ismeretben, szeretetben gyarapodni.  

Őszi, rendhagyó bazárunk – csak rendelésre és elvitelre – előkészítésében és 

lebonyolításában is résztvettek a presbiterek. Több csoportban, több napon át 

készültünk. Jó hangulatú, családias együttlétek voltak és a bazár nagyon szép 

eredménnyel zárult.  

A templom-felújításból is kivették a részüket a presbitérium új és régi tagjai 

egyaránt. Áldjuk és magasztaljuk Istent, hogy lehetőségünk van minderre és 

gyünyörű, megújult templomban szólhat az ige és zenghet az ének. Istenben bízva 

keressük együtt az ő útját, hogy megálljunk a hitben. Kísérjen kegyelme 

mindannyiunkat, őrizze meg a gyülekezetet, adjon jó előmenelt, erőt, türelmet, 

egyetértést, békességet, áldása legyen a tovább induló új csapattal is.  

Hálásan valljuk és tudjuk, hogy „akik az Urat keresik teljes szívvel és lélekkel... 

meg is találják” (2Krónikák 15:12). Kérjük Istent, hogy bizakodást és kitartást 

adjon, hogy lehessünk és legyünk „szilárdak, rendíthetetlenek (...) mert akik az 

Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és 

nem fáradnak el” (Efézus 5: 20).  

Adjunk hálát az Istennek, mindenkor, mindenért.                                        Zathureczky Csilla, jegyző 
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2021-es évi egyházi statisztikai adatok 
 

2020 március 22. vasárnaptól 2022 január 16. vasárnapig 

nem szólt templomi orgonánk, hanem az istentiszteleteken 

technikus testvéreink segítségével felvételről játszottunk le énekeket 

kísérettel a Magyar Református Egyház kiadásában, válogatásával. Ezek 

az énekek sok esetben kevésbé ismert dallamok voltak – de reméljük, ez 

által is gazdagodott gyülekezetünk ének-anyaga.   
 

Átalakult az egyházi élet a covid járvány következtében – nemcsak 

nálunk, hanem az egész világon. Az istentiszteleti közösség nagyrészben 

áttevődött az online térbe, és csak kevés számú gyülekezetlátogató van 

jelen személyesen az alkalmakon. Sőt, az a tapasztalat, 

hogy egyre inkább később nézik vissza a hívek az 

adásokat, mint hogy élőben követnék. 2021-ben minden 

istentiszteleti alkalmunkat online sugároztuk és azok 

bármikor bárkinek elérhetők a gyülekezet YouTube 

csatornáján, ha a keresőbe beütik: Elso Magyar 

Reformatus Egyhaz Vancouver. A csatorna 170 

feliratkozót tart számon, és az istentiszteletek nézettsége 

54 és 331 közt mozog, átlagosan 104 (tavalyi évben 105 

volt) – ezek a számok azért különösen pozitívek, mert 

gyülekezet tagjai közt 75 személyt tartunk nyilván, a 

pártoló tagok közt pedig158 családot. Igaz, azt is tudjuk, hogy a nézők egy része 

nem a gyülekezet közösségéből való, tekintettel, hogy a világhálón lévő tartalom 

mindenhol elérhető.  
 

Az elmúlt 2021-es esztendőben 55 alkalommal tartottunk istentiszteletet 

templomunkban. Az 52 

vasárnap mellett 

nagypénteken, karácsonykor, 

és óév napján voltak 

igehirdetési alkalmak.  

Az év elejétől május 30-ig 

nem volt szabad személyesen 

istentiszteletet tartani a 

járványszabályok miatt. 

Május 30-tól van nyitva 

templomunk. Hivatalosan 50 

személy vehetett részt egy közösségi összejövetelen. Eddig egyszer volt ez 

probléma, a karácsonyi gyermekműsor alkalmával két istentiszteletet kellett 

tartanunk, gyermekeink kétszer egymás után adták elő a betanult Betlehemes 

játékot és műsort, hogy a szülők, családtagok, és a gyülekezet tagjai is részben 

jelen lehessenek. Az átlagos létszám egy-egy istentiszteleten 20 személy. Ez a 

szám nagyon alacsony – de ha a 104 online igehallgatóval összevetjük, akkor 

mégis hálaadás van szívünkben, és hisszük, van Istennek népe Vancouverben.  
 

2021-ben lelkipásztor nem vett ki szabadságot, ellenben a Kanadai Magyar 

Református Lelkészegyesület lelkészei közös vasárnapi online istentiszteleteken 

szolgáltak, amelyen mindig másik szolgatárs hirdette az igét: január 24-én Nt. 

Bocskorás Bertalan, a lelkészegyesület elnöke, február 28-án Nt. Szigeti Miklós, 

március 21-én Nt. Szatmári Ferenc, Kitchener ON-ból, április 25-én Ft. Lizik 
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Zoltán, az Amerikai Magyar Református Egyház püspöke Windsor ON-ból, május 

30-án Nt. Katócz Sára Nova Scotia-ból. A liturgiát közösen végeztük Nt. Paizs 

József Edmonton AB-ból, Nt. Vass Zoltán Toronto ON-ból.  
 

Keresztelés 
  

Március 21-én, vasárnap templomunkban az online sugárzott istentisztelet keretében 

részesült a keresztség sákramentumában és lett Isten szövetséges népének tagjává 

Dancsházi Bianka kisleány. 

 

Április 25-én, vasárnap kereszteltük templomunkban 

Tarkó Kinga Máriát, Hugó és Becky második gyermekét, 

Sándor és Judit unokáját.  

 

Szeptember 18-én, szombaton Kelownán a 

Mounatainview Church-ben kereszteltük Aaron Gabriel 

Pop kisfiút.  
 

November 14-én, vasárnap az istentisztelet keretében részesült a 

keresztség sákramentumában Bonyai Charlei Presley csecsemő.  
 

Esküvő  
 

Március 20-án, szombaton kötöttek házasságot templomunkban Ivor 

Luk és Pásztor Marianna. 
 

Temetés 
 

Január 15-én, pénteken Coquitlamban a Robinson 

Memorial Park temetőben a szabadban, nagyon szűk családi körben 

búcsúztunk gyülekezetünk hűséges, szeretett, szolgáló tagjától, Szolnoki 

Sándortól.  
 

Április 8-án, csütörtökön Maple Ridge temetőben a szabadban a szerető család és barátok jelenlétében 

vettünk végső búcsút Szilágyi Endrétől, Szilágyi Lóri édesapjától.   
 

Június 12-én, szombaton özvegye, kislánya és szerető barátok jelenltében 

templomunkban adtunk hálát a fiatalon, súlyos betegségben elhunyt Bende Csaba 

testvérünk rövid, de gazdag életéért.  
 

Július 11-én, vasárnap az istentisztelet után emlékeztünk meg arról a hihetetlen 

értékes örökségről, amelyet az áprilisban elhunyt művész házaspár, 

gyülekezetünk tagjai, Janota Gábor fagottművész és Bartalus Ilona 

zenepedagógus hagytak ránk, a magyar és az egyetemes kultúrára: több száz 

hang és filmfelvétel, zenei műsorok – áldozatos, szolgáló életük, amellyel 

közöttünk is világítottak.   
 

Szeptember 3-án, pénteken először a templomban emlékeztünk meg a 

Kanadába érkezése után tragikus hirtelenséggel elhunyt Maczucza Mihály 

testvérünkről, Kata és Judit édesapjáról, és adtunk hálát áldozatos, 

szeretetteljes életéért. Utána a Port Coquitlam temetőben helyeztük végső 

nyugalomra – amelyen tisztes távolból egy 

anyamedve és két bocsa is jelen voltak. Jel volt 

ez az Úrtól, hiszen Mihály nagyon szerette 

Kanada csodálatos természeti adottságait.  
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Szeptember 11-én, szombaton Simon József testvérünkre, a Nanaimoi Magyar Ház 

váratlanul elhunyt elnökére, szeretett, tisztelt, szolgáló, áldozatos vezetőre emlékeztünk, 

és vettünk tőle végső búcsút.  

 

Szeptember 18-án, szombaton Kelownán a temetőben helyeztük 

végső nyugalomra és búcsúztunk Szabó Attila váratlanul eltávozott 

fiatal testvérünktől.  

 

November 20-án, szombaton a templomban a gyülekezet körében, 

majd lakásán baráti körben adtunk hálát Istennek Pál Árpád 

testvérünk szolgáló, Istentől vezetett, áldott életéért. 

 

December 13-án, hétfőn a Surrey Valley View temetőben 

helyeztük végső nyugalomra, majd emlékeztünk Magyar Miklós 

sokakat gazdagító, áldozatos életére özvegye, lánya, szerető 

családja, barátai körében.  
 

 „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 
 

A járvány miatt csak online bibliaórákat tartottunk, összesen 10 alkalommal 2021-ben – noha az év 

második felétől a templomba, személyesen is hívtuk bibliaórára az érdeklődőket, csak nagyon ritkán volt 

személyes résztvevője az alkalmaknak. Az online bibliaórákon jó, építő beszélgetések voltak, áldjuk érte 

az Urat! Alacsony volt ugyan a részvétel – de ugyanakkor éppen ezért, bensőségesebbek, 

személyesebbek lehettek az összejövetelek.  
 

Potter’s Place Mission  
 

2021-ben a covid-19 járvány miatt a szolgálat szünetel. Bízunk az Úrban, hogy a járvány végével 

újréled ez a szolgálati ág is a gyülekezetben. 
 

Anyakönyvön kívüli, gyülekezetünk tagjaival összefüggő 
események, adatok 

 

Születések:  
 

Február 19-én, pénteken született Kollár Arthur, Tamás fia, Zoltán és Otília unokája.  

 

Halálozások:  
 

Február 13-án, szombaton 90 éves korában távozott közülünk 

Takács István testvérünk, Farkas Erzsébet házastársa.  

 

Szeptember 15-én, szerdán Edmontonban adtunk hálát Nt. Dr. 

Pungur József lelkipásztor, egyetemi tanár sokakat gazdagító, 

csodálatosan gazdag életéért.  

 

December 15-én, szerdán a római katolikus templomban vettünk végső búcsút a 

reformátusok által és szeretett köztünk is sokat szolgáló Lelkes Ilonától. 
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Beszámoló a gyermekek közötti szolgálatról  
2021-ben 

 
1Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt (...) : 2hirdesd az igét, állj elő vele, akár 

alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. 

(2Timóteus 4:1–2) 

 

Különleges időket érünk. Semmiképpen sem mondhatjuk, hogy hagyományos évet 

zártunk. Alkalmas volt-e, visszatekintve, 2021 a gyermekek 

közötti szolgálatra? Indított-e minket az Úr a gyermekek szíve 

ajtaján kopogtatásra? Adott-e ehhez eszközöket, 

munkatársakat, Szentlelket? IGEN, IGEN, IGEN. Olyan jó, 

hogy Ő nem ismer lehetetlent és a különleges, akár alkalmatlan 

időket is alkalmassá teszi az Ő országának építésére. Dobos 

Andrea, Kiss Edit és Farkas Virág igényes felkészüléssel állt 

be a gyermekek közötti, vagy gyermekeknek szóló 

szolgálatokba. A különleges időkre való tekintettel 

improvizáltunk, kerestünk és találtunk új megszólítási formát 

azokban az időkben is, amikor személyesen nem 

találkozhattunk, vagy a találkozásokkor is csak megszabott 

távolságtartással taníthattunk.  

Az év elő felében az anyukákkal közös sétákkal tartottuk a 

kapcsolatot és az online térben előadásokkal emlékeztünk meg 

ünnepeinkről. Húsvétkor egy bábelőadással leptük meg a 

gyermekeket és a bábkedvelő családokat, „Berci és a megbocsátás” 

címmel. Anyák napján pedig a gyermekek köszönthették 

édesanyjukat egy színvonalas, internetes ünnepi műsorral.  

Májusban az első napsugarak fényében nyithattuk meg a szabadtéri 

istentiszteleteket, ahol már egy-egy gyermek is megjelent. 

Örömünk és hálánk tovább fokozódott, amikor már a benti, 

templomi térben találkozhattunk és imádkozhattunk együtt a 

kicsikkel.  

Szolgálatunkat és a gyermekek bibliaismeretét nagyban 

támogatta és segítette az utóbbi években kapott segédeszközök 

tárháza – filces szemléltető ábrák, bábparaván, bábok.  

13 gyermek látogatta rendszeresen vagy alkalmanként a 

gyermekistentiszteleteket és időnként vendég gyermekek vagy 

vendég, szereplő gyermekek jelenléte vagy szereplése 

gazdagított bennünket.  

A karácsonyi műsorra nagy izgalommal készültünk a 

magyar iskolás gyermekekkel közösen. Istennek adunk hálát, 

hogy ezt az előadást már nem csak online térben, de élőben is 

nézhettük. A létszámkorlátozás miatt kétszer is előadták a 

remekül memorizáló, viselkedő és improvizáló gyermekek. 

Sebestyén Ágnes tanárnő és Mihalik Levente filmkészítő 

pedagógus, odaadó munkájával állt össze – a rendelkezésre álló 

rövid idő alatt – a karácsonyi pásztorjáték.  

Istennek adunk hálát konfirmált fiataljaink szogálatáért: 

Németh Karina és Demeter Emma igazi fő-angyalokként 

szervezték és vezették a kicsi angyalok táncát a karácsonyi 

műsorban. Ugyanígy elmaradhatatlan segítőink voltak a 
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karácsonyi mézeskalácsos kézműves foglalkozásban Maczucza Kata vezetése alatt. Kollár Attila és 

Szűcs Márk rendszeres szolgálatukkal végzik az istentiszteltek online közvetítését.  

Ugyanígy nagyon hálásak vagyunk Orbán Ivornak, Szűcs Jánosnak és Kollár Zoltánnak, hogy a 

fiatal technikusokat betanították, szakértelmükkel, idejükkel egész éven át segítették az előadások 

felvételeit, sikereit, és hogy az üzenet akár a világ másik végén élő rokonokhoz, barátokhoz is eljutott.  

Dicsőség az Úrnak, hogy ismét megmutatta, igéje akkor is tejed, ha a templomok be vannak zárva, 

mert számára nincs lehetetlen!  

Köszönjük a gyermekekért és a gyermekek közötti szolgálatokért mondott megerősítő imádságokat!  

 

Reményik Sándor, Valaki értem imádkozott (részlet) 

 

Valaki értem imádkozott,  

Talán apám, anyám régen?  

Talán más is, aki szeret. 

Jó barátom, vagy testvérem? 

 

Én nem tudom, de áldom Istent,  

Ki nékem megváltást hozott,  

És azt, aki értem  

Egyszer is imádkozott. 

 

Szigeti Márta, pedagógus 
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Beszámoló a weblapjainkról,  
internetes megjelenésről 

 

"Az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon"  

(Mt 20:28) 
 

A 2021-es évben is kiemelt szerepe volt az online szolgáltatásnak a még érvényben 

lévő járványrendelkezések miatt. Jelentős előrelépés volt az élő közvetítéseket biztosító technikai 

személyzet összefogása Szűcs János által. A weboldalak továbbra is a megszokott rend szerint 

működnek, a legfontosabb hírekkel, információval. 
 

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 
 

Mivel az ingyenes tárhellyel érdemes takarékoskodni, csak a legfontosabb híreket közöltem. Az 

igehirdetéseknél is áttértem a youtube linkre, amely megtalálható az alábbi helyen is: 

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

Elso Magyar Reformatus Egyhaz Vancouver – YouTube 

Korábbi igehirdetések éves bontásban: Igehirdetések/vasárnapi istentiszteletek/2017/2018/2019/20/21 

 

4.  A youtube csatorna: Elso Magyar Reformatus Egyhaz Vancouver 

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

A linket a tiszteletes úr továbbra is közzé teszi emailben vagy a gyülekezet facebook oldalán. Az élő 

istentisztelet így minden vasárnap 11 órakor meghallgatható és később felvételről is megtekinthető a 

fenti oldalakon. 

5. Népszerű információs csatornánk a Facebook oldalunk: 

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

Egyház/549007498553004?fref=ts  

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

emre.presbiterium@gmail.com 

Élethelyzetemben beállt változás miatt ezúton is elbúcsúzom. 2021 novemberében végül visszaléptem a 

presbiteri szolgálat folytatásától. Köszönöm Szűcs Jánosnak, hogy átveszi a weboldalak karbantartását. 

Jó kezekbe kerül! Kívánom, hogy kövessék a testvérek Jézus példáját, az internet eszközét is használva. 

Látogassák rendszeresen és terjesszék az ismerőseik körében az oldalakat, hozzászólásaikkal tegyék még 

élőbbé a honlapokat!                                                                                   

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/
https://www.youtube.com/channel/UCi3LxxnIUgtXjeZy1Z-aO0A
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
mailto:vanemre1955@gmail.com
mailto:emre.presbiterium@gmail.com
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Női Kör beszámolója, 2021. 
  

Sajnos a múlt évben is nagyon kevés alkalom volt, ami a Női Kör munkáját 

eredmenyezte. Az igazság az, hogy nincs is Női Kör – viszont hála az Úrnak, hogy 

van lelkes segitő csapat, akikre mindenben számítani lehet. Évek óta nincs ennek a 

kis csapatnak vezetője, elnöke és ez nehezíti a szervezést és irányítást. Bízom 

benne, hogy hamarosan lesz valaki, aki vállalja ezt a nehéz, de jutalmazó felalatot.   

A covid-19 járvány miatt kialakult szabályok minden közösségi tevékenységet 

betiltottak, csakúgy mint 2020-ban is. Mivel közös ebéd, bazár 

nem lehetett, ezért október elején szerveztünk egy „take-out” 

(csak elvitelre) ebédet, ami megrendelésre készült és nagyon jól 

sikerült.  

Ugyanígy szerveztük meg téli bazárunkat is. A sok hurka, 

kolbász, beigli, 

pogácsa, készétel 

megrendelés mind 

elfogyott. Könnyen, 

gördülékenyen ment a 

vendégek 

kiszolgálása az 

érvényes szabályok 

betartásával.  Hála 

legyen az Úrnak, hogy 

hogy több mint 

$5,500 lett a tiszta 

bevétel, amire nagyon 

nagy szükség van 

templomunk 

fenntartásához.  

Köszönet 

mindenkinek aki 

segitett ennek 

létrehozásában.  Kivánom, hogy a jövőben is legyenek segitő 

kezek, türelem egymás iránt, béke és szeretet. Hiszem és 

bízom benne, hogy így lesz.                        Faragó Kati, presbiter 
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Templom karbantartásáról beszámoló 2021-ben 
 
2021-ben nem voltak nagy változások a templom épületeben. 

2022-ben folytatódnak ismét a nagy felújítási munkák a konyha résszel, amiről külön 

beszámoló van. 

Az általános karbantartás többségét ismét a templom külső területének rendszeres 

karbantartása tette ki: a virágágyások gondozása, fűnyírás, levélgyűjtés, az épület környékén 

hagyott „nem kívánatos adományok” – szemét eltüntetése, 

hó és jég eltakarítás, graffitik befestése... stb. 

Tímár János, Faragó Antal és Katika is besegítettek a 

virágágyások és díszsövény ápolásában. 

Októberben olyan látogatóink is voltak, akik nem a Jó 

Isten igéjét keresték, hanem technikai eszközöket 

tulajdonítottak el. Ezután rácsokat szereltünk fel azokra az 

ablakokra amelyeket a legkönnyebb 

célpontnak gondoltak a Presbitérium tagjai. 

Ebben is többen segítettek, köszönjük 

munkájukat.  

Egy újabb TV is beszerelésre került, 

amit a Kálvin Oktatási Szövetség vásárolt. 

Igy most már mindhárom kis-teremben 

használható TV gyűlésekre, oktatás céljára az 

összes épületet használó gyülekezet számára. 

  

A templom 

területét szintén 

rendszeresen látogatták és látogatják 

kábítószer használók, a hátsó feltető 

alatt rendszeresen kábítószer 

fogyasztás folyik. A hidegebb idő 

beálltával kis tüzet is raktak a fal 

mellett közvetlenül. Többszörös 

presbitériumi megbeszélés 

alapján úgy döntöttünk, 

hogy a nem kívánatos 

látogatók visszatartása 

érdekében két kerítés 

vonalat építünk ki az épület 

háta mögött. Ez lezárja majd 

a hátsó részt. Ez a projekt 

most van folyamatban 

 

 

 

 

 

A közeljövőben még több munka van tervben, 

például: tető tisztítás, esőeresz tisztítás és beállítás, külső 

tároló faház újrafestése... stb. 

 

Németh Zoltán, presbiter, templom gondnok 
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Lelkipásztori beszámoló - 
egyházunk 2021. évi krónikája 

 

- Január 3-án, vasárnap úrvacsoraosztással adtunk hálát 

az újesztendőért.  

- Január 7-én, 

csütörtökön a 

templomunkat bérlő 

Holland iskola tartotta 

évnyitóját a templom előtt 

a kertben. 

- Január 8-án, pénteken 

este online zoom bibliaórát 

tartottunk 

- Január 15-én, pénteken a Robinson Memorial Parkban csak a szűk család jelenlétében búcsúztunk és 

helyeztük végső nyugalomra Szolnoki Sándor testvérünket.  

- Január 24-én, vasárnap az ökumenikus imahéten a zoom segítségével, felvételről együtt imádkoztunk 

egész Kanada több gyülekezetének lelkipásztorával.  

- Január 27-én, szerdán a Vancouveri szervezetek delegáltjai egyeztették program-tervezeteiket a 

bizonytalan helyzetben. 

- Január 28, csütörtöktől van 24 órában megfigyelt 

betörés ellenes riasztórendszer templomunkban.  

- Február 8 – 13 közt, hétfőtől szombatig a 

házasság hetében, minden este zoom segítségével 

Nt. Paizs József Edmonton-i lelkipásztor, mentál 

higiéniás szakember tartott hitmélyítő, gyakorlati 

előadásokat, amelybe Edmonton, Calgary, 

Saskatoon, Vancouver csatlakoztak be testvérek.  

- Február 13-án, szombaton elhunyt Takács István 

testvérünk.  

- Február 19-én, pénteken a zoom program 

segítségével bibliaórán voltunk együtt.  

- Február 19-én, pénteken megszületett Kollár Arthur, Zoltán és Otília unokája, Tamás gyermeke.  

- Február 21-én, böjt első vasárnap az úrvacsora sákramentumát is kiszolgáltattuk. 

- Február 28-án, vasárnap zoom gyülekezeti közgyűlésen tekintettük át egyházunk életét. 

- Március 12-én, pénteken bibliaórát tartottunk a zoom program segítségével. 

- Március 20-án, szombaton kötöttek házasságot templomunkban Ivor Luk és Pásztor Mariann.  

- Március 21-én, vasárnap a Kanadai Magyar Református Lelkészegyesület 

közös istentiszteletét sugároztuk. 

- Március 21-én, vasárnap templomunkban kereszteltük Dancsházi Bianka 

kisleányt.   

- Március 28-án, virágvasárnap online istentiszteleten dicsértük az Urat.  

- Április 2-án, nagypénteken online istentiszteleten köszöntük meg Krisztus 

áldozatát. 

- Április 4-én, húsvétvasárnap úrvacsoraosztással egybekapcsolt online 

istentiszteletet tartottunk.  

- Április 8-án, csütörtökön Maple Ridge-i temetőben vettünk búcsút és 

helyeztük végső nyugalomra Szilágyi Lóri édesapját, Szilágyi Endrét.  

- Április 16-án, pénteken zoom bibliaórát tartottunk.  

- Április 22-én, csütörtökön ünnepelte Huber Mária, gyülekezetünk szeretett 

tagja a 100. születésnapját. 
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- Április 25-én, vasárnap a Kanadai Magyar Református Lelkészegyesület közös istentiszteletét 

sugároztuk. 

- Április 25-én, vasárnap a szűk család jelenlétében templomunkban kereszteltük Tarkó Kinga Mária 

kisleányt, Sándor és Judit unokáját, Hugó és Becky gyermekét. 

- Május 9-én, vasárnap, anyák napján online istentiszteleten 

emlékeztünk az édesanyákra. 

- Május 14-én, pénteken áldozócsütörtöki zoom bibliaórát 

tartottunk.  

- Május 23-án, pünkösdvasárnap úrvacsoraosztással 

egybekapcsolt ünnepi online istentiszteleten ünnepeltük Isten 

Szentlelkének drága ajándékát. 

- Május 31-én, hétfőn este nyílt, zoom-os konfirmációs órán 

szüleik, nagyszüleik, keresztszüleik társaságában tettek 

bizonyságot konfirmandusaink, Németh Karina, Kovács Isabel 

és Szűcs Márk keresztyén hitük ismereteiről.  

- Június 6-án, vasárnap az istentisztelet után templomunk 

mellett a füves részen ünnepélyesen elültettük a nemzeti 

összetartozás fáját.  

- Június 11-én, pénteken este zoom-os bibliaórát tartottunk – 

hogyan tanulhatunk meg Istenre figyelni?  

- Június 12-én, szombaton templomunkban búcsúztunk Bende 

Csaba Attila testvérünktől.  

- Június 13-án, vasárnap került sor az ünnepélyes konfirmációra 

és első úrvacsoravételre.  

- Július 19-én, szombaton templomunkban szűk családi körben, 

ünnepélyes keretek közt megújították 25 évvel ezelőtt tett házassági fogadalmukat 

Németh Zoltán és Eszter.  

- Június 20-án, vasárnap apák napján köszöntöttük férfitestvéreinket. 

- Július 11-én, vasárnap, az istentisztelet után emlékeztünk meg gyülekezetünk 

szeretett és tisztelt tagjairól, az áprilisban Magyaroszáron elhunyt Janota Gábor 

és Bartalus Ilona művészházaspárról.  

- Augusztus 22-án, vasárnap az online istentiszteleten úrvacsoraosztással 

emlékeztünk Isten megtartó szeretetére, az új kenyérre.  

- Szeptember 3-án, pénteken adtunk hálát a templomban Maczucza Mihály, 

Kata és Judit édesapjának szerető, szolgáló életéért, majd Port Coquitlamban a 

temetőben helyeztük végső nyugalomra.  

- Szeptember 11-én, szombaton Simon József testvérünktől, a Nanaimo-i 

Magyar Kultúrális Egyesület egy évvel korábban váratlanul eltávozott elnökétől 

vettünk végső búcsút a Nanaimo-i a magyar házban. 

- Szeptember 15-én, szerdán lelkipásztor Edmontonba utazott, 

hogy a gyülekezetet képviselje Nt. Dr. Pungur József 

lelkipásztorra emlékező, életéért, áldozatos szolgálatáért hálaadó 

istentiszteleten.  

- Szeptember 18-án, szombaton lelkipásztor Kelownán a 

Mountainview Church-ben keresztelte Aaron Gabriel Pop 

csecsemőt. Délután a temetőben vettünk búcsút és helyeztük végső 

nyugalomra Szabó Attilát.  

- Szeptember 22-án, szerdán zoom bibliaórán voltunk 

közösségben.  

- Szeptember 26-án, vasárnap kezdte el új tanévét – egy év 

szünet után – a magyar iskola.  
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- Október 3-án, vasárnap az istentisztelet után őszi ételvásárt rendeztünk.  

- Október 10-én, hálaadás-vasárnap hajnalban ismeretlen tettesek betörtek a templomba és elvitték az 

online közvetítésekhez használt műszaki felszerelések nagyrészét.  

- Október 20-án, szerdán online bibliaórát tartottunk.  

- Október 31-én, vasárnap új bor és reformáció ünnepén az online sugárzás mellett, a karantén-

szabályok betatásával úrvacsoraosztást tartottunk.  

- Október 31-én, vasárnap az istentisztelet után presbiterválasztó közgyűlésen választottuk meg a 

presbitérium tagjait.  

- November 7-én, vasárnap iktattuk be fogadalomtétellel az új presbitériumot.  

- November 13-án, szombaton presbiterek és családtagjaik testvéri együttlétet tartottak a templomban.  

- November 14-én, vasárnap az istentisztelet keretében kereszteltük Bónyai Charlie Persley-t.  

- November 19-én, pénteken bibliaórát az online térben a zoom program segítségével.   

- November 20-án, szombaton templomunkban adtunk hálát 

látogatás közben Erdélyben váratlanul elhunyt, szolgáló 

testvérünktől Pál Árpádtól.  

- November 24-én, szerdán a General Assembly által létrehozott 

Special Committee látogatott el templomunkba, akiknek a 

Presbitérium, és lelkésztestvérek felhatalmazásával elmondtuk, 

hogy köszönjük a Kanadai Presbiteriánus Egyháznak a múltban a 

magyar református közösségek befogadását, felkarolását, de az 

Egyház a nyári legfelső gyűlésen, General Assembly olyan 

irányba változott, amely ellentétes a Magyar Református Egyház, 

és kanadai magyar gyülekezeteink házasságról, emberről, 

teológiai, biblia antropológiáról vallott hitvallásával, igei 

tanításával. Ezért erősítjük kapcsolatainkat az óhazai Egyházzal, és egyben keressük az PCC-től való 

elszakadás lehetőségét.  

- November 28-án, advent első vasárnap úrvacsoraosztást tartottunk.  

- December 18-án, szombaton rendhagyó, de sikeres bazárt tartottunk, ahol a rendeléseket felvehették 

vásárlóink. 

- December 19-én, advent 4. vasárnap a szigorú szabályok miatt, miszerint csak ötven ember lehet 

egyszerre egy teremben, az istentisztelet alatt gyermekeink kétszer adták elő műsorukat, a betlehemest, 

amelyet online is közvetítettünk. 

- December 25-én, szombaton, karácsony napján úrvacsoraosztással egybekapcsolt ünnepi 

istentiszteleten emlékeztünk Jézus Krisztus születésére.  

- December 26-án, vasárnap, 

karácsony másnapján ünnepi 

istentiszteleten adtunk hálát 

Megváltónkért. 

- December 31-én, pénteken az 

év utolsó napján hálaadással 

álltunk meg Urunk előtt 

megtartatásunkért és minden 

kegyelméért, amelyet 

megtapasztalhattunk.  
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ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (KÁLVIN, VANCOUVER 1955) 

GYÜLEKEZETI KÖZGYŰLÉS, 2021 FEBRUÁR 28, istentisztelet után. 

Telekonferencia, zoom-rendszer. Jelen van 18 fő. 

 

1. Ima, áhitat, közös ének (399. dicséret). 

2. Jegyzőkönyv, 2020 február 23, Dobos Andrea / Herczeg Kati / elfogadva. 

3. Szolgálati ágak jelentése, Németh Eszter / Dobos Andrea / elfogadva. 

4. Tárgysorozat.  

4.1. Összetartozás fája: diófa-csemete ültetése a templom előtti füves területen, április elején, 

összekötve a húsvéti ünneppel. Faragóék intézik. 

4.2. Presbiter-választás ősszel. Jelölés előzetes megbeszélés alapján aki vállalja. A gyülekezet 

minden felnőtt tagja jelölhet és jelölhető. A Covid-járvány kötöttségei miatt nem tartunk 

szavazást. Tájékoztató és a tagság hozzászólása (telefon, E-mail) után, ennek 

figyelembevételével  a jelenlegi presbitérium, mint vezető testület dönt a következő 4 éves 

cilklus presbitereinek személyéről. 

4.3. A Kanadai Presbiteruánus Egyházhoz való tartozás kérdése, tájékoztató. Kilépés: 

„Gratious Dismissal” esetleges lehetősége.  

4.4. Vagyongondnokok: Kollár Zoltán, Márton János, Németh Eszter: Faragó Kati / Herczeg 

Kati / megszavazva. 

Ellenőrök: Gál Árpád, Géczi Enikő: Dr. Mészáros Margit / Dobos Andrea / megszavazva. 

5. Aktuális témák.  

5.1. Hálaadás, templom-felújítás, folyamatos tájékoztatók az év folyamán, összegezés. 

5.2. Holland Iskola, „ESDOORN”, új bérlő, szerződés, kiegészített biztosítás rendben. 

5.3. Takarítás. Egyelőre havonta, Zathureczky / Dobos / megsz. Kollár Otília felajánl egy 

porszívót adományba.    

5.4. Tájékoztató. Havonta egyszeri közös Zoom- megbeszélés a kanadai magyar 

lelkipásztorokkal.  Alkalmi közös zoom istentiszteletek a kanadai magyar lelkészekkel – 

amely az összes kanadai magyar gyülekezetek számára elérhető.  

5.5. Pályázati lehetőség a Magyar Kormány részéről, tájékoztató. 

5.6. Missziós támogatásaink továbbra is aktuálisak, Potter's Place szünetel a Covid járvány 

miatt. 

5.7. Gyermek-szolgálat frissül, új gyermekes családok kapcsolódtak be. 

5.8. Kommunikációs segítők: Szűcs János és Márk, Kollár Attlia, Orbán Ivor. 

5.9. Konfirmációi előkészületek. Konfirmandusok: Kovács Izabella, Németh Karina, Szűcs 

Márk. 

6. Anyagi beszámoló. Számlák rendben. Adakozás éves szinten alig kevesebb 2020-ban, mint 

2019-ben. Költségvetés rendben, Dr. Mészáros / Szigeti Márta / megszavazva. Állami 

kiegészítés, támogatás érvényben a Covid-járvány idején.   

7. Köszönetek: felújítási és egyéb munkák önkéntesei, gondnoki szolgálatok, Web-oldal 

szerkesztése, kert rendezése, Női Kör, pénztár, könyvelés, presbitérium. 

8. Záróima.  

 

 

Szigeti Miklós, lelkipásztor                                                   Zathureczky Csilla, jegyző 
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ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (KÁLVIN, VANCOUVER 1955) 

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS, 2021 október 31,  

istentisztelet után, lenti terem és zoom, jelen van 28 fő. 

 

 

1. Ima, gyülekezeti ének: Áldjad én lelkem az Urat. 

2. Presbiter választás. Szigeti nt. úr ismerteti a jelöltek 

névsorát és bemutatja a jelölteket. 

Dobos Andrea, Dombai László, Faragó Katalin, Dr. Mészáros 

Margit, Németh Zoltán, Páli Zsuzsa és Szűcs János. Utána 

kiosztja a szavazólapokat. Szavazó-bizottság: Németh Eszter és Farkas Orbán Virág, 

(Zathureczky / Faragó / megsz.) A szavazólapok kitöltése és összegyűjtése után Eszter és 

Virág visszavonulnak megszámolni a szavazatokat. 

3. Betörés, október 10, tájékoztató. Köszönet az eddigi támogatóknak, adományozóknak. 

A jövőben megelőzésre és védekezésre kell berendezkednünk. Közeli és távolabbi 

terveket ismerteti Szigeti Miklós lelkipásztor és Németh Zoltán, Zathureczky Csilla 

jegyző felolvassa a presbitériumnak ezzel a témával foglalkozó, rendkívüli gyűlésén 

hozott határozatokat. Az ezzel kapcsolatos munkák elkezdődtek, folyamatban vannak. 

4. Pályázatok.  

4.1. Magyar Kormány, Nemzeti Újrakezdés Pályázat: a gyermekek és fiatal gyermekes 

családok közötti szolgálat megerősítése. Éles Gergő november-decemberi 

vendéglátogatása, karácsonyi gyermekműsor előkészítése. Az ügyintézés késett, még 

folyamatban van, reményeink szerint megvalósítható Gergővel, esetleg helyettessel. 

4.2. Magyar Kormány. Egyéni elbírálású pályázat templom felújításra, fejlesztésre, 8 

millió forint, $35,000.00 (harmincötezer), folytatni az önerőből elkezdett munkákat. 

Hivatalos dokumentáció rendben, várjuk az átutalást. A lelkipásztor tájékoztatta a Magyar 

Kormány illetékes fórumát az estleges kényszerű kilépésünkről a Kanadai Presbiteriánus 

Egyházból, mert nem értünk egyet a közelmúltban hivatalosan megszavazott és elfogadott 

új irányzattal az azonos neműek jogairól. A kilépésnek anyagi vonzata is lehet. 

5. Bazár. Rendhagyó rendezvény december 18-án. Ebéd, hurka és kolbász, sütemény 

kizárólag megrendelésre, elvitelre, meghatározott időbeni átvétellel. Lelkipásztor hirdeti, 

Tárogatóban is. 

6. Presbiter-választás szavazásának eredménye: egyöntetű 80-100 %-os pozitív szavazat 

minden jelöltre, tartózkodás és ellenjavaslat nélkül. Ennek értelmében az 2021-2025-ös 

négy éves időtartamra a következő presbiterek látják el a presbiteri szolgálatot: Dobos 

Andrea, Dombai László, Faragó Katalin, Dr. Mészáros Margit, Németh Zoltán, Páli 

Zsuzsa és Szűcs János.  

Fellebbezni lehet nov. 7-ig. 

7. Záróima.  

 

 

Szigeti Miklós lelkipásztor                                              Zathureczky Csilla jegyző 
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FIRST HUNGARIAN PRESBYTERIAN CHURCH (CALVIN, VANCOUVER 1955) 

FINANCIAL STATEMENTS 

 

 

December 31       2020  budgeted 2021 realized       2022 budget 

INCOME/REVENUE 

Donations – Tax Receipted   38,611  31,000  40,013             40,000  

Donations – No Receipts Issued    1,670    1,000    2,366    2,500 

Rental Income     14,900  25,000  33,000  34,000 

Other Income from Fundraising    1,070    1,000    2,076    5,000 

Miscellaneous Income                2,800    4,000        -    4,000 

Interest Income    93,594  55,700  19,352  33,000 

Women Auxiliary    10,000    5,000       500    8,000 

Government Wage Subsidy    10,517  10,000     3,091              8,200 

Bethlen Gabor Zrt for Kids Fund           2,711           - 

Bethlen Gabor Zrt Renovation Fund       32,625           - 

                173,162          132,700            135,799.          134,700 

 

EXPENSES 

Church direct expenses 

Organist     1,050    2,800     1,050    1,200 

Advertising, Promotion, Camp  1,000    1,500     2,745    1,800 

Church Events, Substitute Pastor  3,660    3,200        931    1,200 

Donations     1,500    1,500     1,500    1,500 

Maintenance and Repair   3,920    4,500     5,703    5,500 

Church Renovation             41,154       8,399         - 

Heat, Light & Telephone   5,348    5,300     5,895    6,000 

Property Taxes    1,964    2,000     2,036    2,000 

Insurance     5,186    5,300     6,037    6,800 

Office Expenses       376    1,000        851       800 

License, Dues & Accounting   1,309    1,300     2,453    2,500 

Minister’s Payroll and Benefits           63,756  63,800    66,888  67,000 

Housing Allowance for Minister           33,600  33,600    33,600  33,000 

Travel & Conference                  300       400         -        400 

Amortization                 6,123    6,500      4,298     5,000 

             170,246             132,700  142,386.         134,700 

 

Net income/loss             - 2,772                      0    - 6,587.                   0 

 

 

Zsoltárok 146. A teremtő és gondviselő Isten dicsérete 

 
1Dicsérjétek az URat! Dicsérd, lelkem, az URat! 2Dicsérem az URat, amíg élek, zsoltárt zengek 

Istenemnek, míg csak leszek. (...)  5Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az 

ÚRban van a reménysége, 6aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van; ő 

meg is tart hűségesen mindenkor. 7Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, 

kiszabadítja a foglyokat az ÚR. 8Az ÚR megnyitja a vakok szemeit, az ÚR fölegyenesíti a 

görnyedezőket, az ÚR szereti az igazakat. 9Az ÚR őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az 

özvegyet; de a bűnösöket tévútra vezeti. 10Mindörökké uralkodik az ÚR, a te Istened, ó, Sion, 

nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az URat! 
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FIRST HUNGARIAN PRESBYTERIAN CHURCH (CALVIN, VANCOUVER 1955) 

BALANCE SHEET 

December 31, 2021 

 

 

ASSETS     2020     2021 

Current Assets 

Cash       108,850  121,638 

Long Term Investments   856,283  841,906 

Donation Receivable          -                       -  

Total Current Assets   965,133  963,544 

 

Capital Assets 

Church     845,000  845,000 

 

Fixed Assets 

Chairlift            815         815 

Furniture & Fixtures      15,680    15,680 

Organ          5,000      5,000 

Projector            626         626 

Equipment       33,943    33,943 

        56,064    56,064 

Less - amortization    - 31,573  - 35,871 

        24,491    20,193 

 

TOTAL ASSETS            1,834,624           1,828,737 

 

LIABILITIES AND MEMBERS EQUITY 

Current Liabilities 

Accounts Payable            516                   1,216 

Long Term Liabilities 

 

TOTAL LIABILITIES                      516                            1,216 

 

MEMBER’S EQUITY 

Retained Earnings 

Ret. Earnings Beg. Balance             1,831,336            1,841,108 

Current Surplus/Deficit            2,772        6,587 

 

TOTAL LIABILITIES AND 

MEMBER’S EQUITY             1,834,624            1,828,737 

 

 

Jézus mondja: 
 

...gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem 

emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el.  
21Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is.  

Máté 6:20–21 
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