100 éves a Detroiti Gyülekezet.

Herjeczki Dávid rajza

Az 1977-ben megvásárolt templomunkat ünnepélyesen
1978. április 9-én, 30 évvel ezelõtt nyitották meg.
Mai hálaadónapunkon ezért is hálát adunk.

100. Hálaadó zsoltár

ZENEI ÜNNEPÉLYÜNKET december 7-én délután 5 órai kezdettel
tartjuk. Hívjuk el ismerõseinket.
Szolgálatokba bekapcsolódnak a detroiti magyar egyházak lelkészei
és énekkarai, versmondói is.

Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!
Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel;
menjetek eléje vígassággal.
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; õ alkotott minket
és nem magunk; az õ népe és az õ legelõinek juhai vagyunk.
Menjetek be az õ kapuin hálaadással, tornácaiba
dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az õ nevét!
Mert jó az Úr, örökkévaló az õ kegyelme,
és nemzedékrõl nemzedékre való az õ hûsége!

HÁLAADÓNAPI ISTENTISZTELET
SORRENDJE
2008. november 23.
11:00 Imaáhítat – vezeti ifj. Bákai István, Torontó
Folytatólagosan: hálaadónapi istentisztelet
Közös énekeink: Áldásod gazdag folyói / A Jézus szeretete megtalált /
Hála, hogy itt a csendes reggel / Ó, míly szép Istennek hajléka /
Hûséged végtelen!
Szeretettel köszöntjük vendégeinket, elsõsorban a Torontói Elsõ
Magyar Baptista Gyülekezet testvériségét, akik tegnap és ma érkeztek
közénk, kb. harmincan, hogy együtt ünnepeljünk.
Hálaadónapi szolgálatok
a torontói fúvószenekar és az énekkar részérõl
Közben versek, bizonyságtételek
Detroiti kórus énekel
Vers, bizonyságtétel
30 évvel ezelõtt nyitották meg az elõttünkjárók ezt az imaházat. A
megnyitó ünnepségen is sot torontói vett részt
történelmet idézõ vetítés.
A Torontói Gyülekezet is körülbelül 30 év óta él a Falkirk Streeti
imaházában (korábban Brook Ave. Baptist Church).
Hálaadónapi perselyezés – az imaház jövõ évi biztosítása javára
Igehirdetés: Hálaadó (zs)oltár – 100. Zsoltár – Herjeczki Géza
A tiszteletet közös ebéd követi, melyre mindenkit
szeretettel meghívunk.
A következõ oldalakon a 30 évvel ezelõtti gyülekezeti emlékeinkbõl
idézünk. Mindkét írás az imaház megvásárlását irányító Herjeczki András
lelkipásztor feljegyzése, a gyülekezet pénztárkönyvébõl, illetve egy
ugyanolyan méretû naplóból. Talán nem csak a múltat idézzük ezzel,
hanem biztatást is jelenthet a mai gyülekezetnek, illetve a ma itt lévõ két
gyülekezet testvériségének a régiek hûsége, munkája és reménysége, mely
meg nem szégyenült. Egy további 30 éves emlék ma reggel egy 1976-os
bulletin, melynek ez a címe: A detroiti gyülekezetnek nincs imaháza.

Az imaházunk 1977 telén, amikor még az elõzõ gyülekezet is, és a mi gyülekezetünk
is itt szolgált. A szószéken éppen Molnár Antalné testvért láthatjuk, amint az
ikonok elõtti szószékrõl hirdeti az igét.

Munkanapló

1978. szeptember 5.

“Visszapillantás. Gyülekezetünk, a First Hungarian Baptist Church,
1977 õszén megvásárolta Lincoln Parkban a Cicotte és a Chandler sarkán
levõ St. George Greek Orthodox templomot. Elsõ istentiszteletünket 1977.
okt. 2-án tartottuk és dec. 1 vas-jáig a görögökkel közösen használtuk.
Teljes egészében dec. 2-án vettük az épületet használatba.
Nyomban kezdtük tisztogatni. A hivatalos megnyitó istentiszteletet
1978 április 9-én tartottuk, amely egyben a 70 éves jubileumi
megemlékezés is volt. Jelen volt ezen a szövetségünk elnöke Rev. William
B. Molnár tv. és Gerzsenyi László clevelandi lelkipásztor többed magával
és Gerõ Sándor torontói lkp., valamint sok tagjuk.
Erre az alkalomra imaházunkat belülrõl teljesen kifestettük, társadalmi
munkában. Munkanaplót akkor nem vezettünk, de a munkából mindenki
kivette a részét a tõle telhetõen, és ennek örülünk. Megszépült imaházunk
teljesen.
A többi munkát meghagytuk késõbbre. Ez a késõbb úgy látszik most
érkezett el. Szept. elsõ vasárnapján elhatároztuk, hogy amíg a jó idõ tart,
addig elvégezzük az imaház külsõ festését. Az összes ajtókat, ablakokat
festenünk kell.
Elsõ munkanap. 1978. szept. 5.
A munkát kezdtük d.u. 4 órakor és 9-ig tartott. A munkában részt
vettek, érkezési sorrendben:” (12 név, majd az elvégzett munkák.)

