
100 éves a Detroiti Gyülekezet

Emlékezzél meg az egész útról,

amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened

immár [száz esztendeje]. 5 Móz 8,2

2008. december 7.  ADVENT II.

Néhány fontosabb esemény, melyre a képek vetítése során
részletesebben is kitérek majd

1913 nyarán megnyitják az általuk épített Thaddeus utcai templomot
1928. Dulity Miklós lelkipásztor megválasztása és elõzményei
A 8400 Vanderbilt utcai templom megvásárlása és megnyitása

1930. 23. Közgyûlés - nagy csoportkép
1932. Kettõs mortgage (régi és új templom)

Egy Ford kocsira épített missziós kocsi (1932-tõl)
1976. búcsú Delray-tõl

Másfél év a Southfield Road Baptist Church-ben.
1978. április 9. Jelenlegi templomunk megnyitója

Ebben a templomban élt és szolgált gyülekezetünk
1928-tól 1976-ig, 48 éven át.



Szeretettel köszöntjük az adventi zenei ünnepélyünkre érkezõket,
barátainkat, testvéreinket.

Örülünk annak, hogy egyúttal a gyülekezetünk 100 éves jubiláumának
azt a részét is megtarthatjuk, melyen a környékünkön élõ és szolgáló mag-
yar egyházakkal - lelkipásztorokkal és hívekkel együtt adhatunk hálát
Isten egy évszázadon át megtartó kegyelmért.

Köszöntjük a Szentkereszt Római Katolikus Egyház lelkipásztorát és
híveit, akikkel közvetlenül összeért az imaházunk telke, Delray-ben.

Köszöntjük az Amerikai Magyar Református Egyház lelkipásztorát és
híveit, akikkel sok emlék is összeköt. Delrayben több református egyház is
mûködött századunk elsõ felében.

Köszöntjük a Windsorból érkezetteket, közöttük Nt. Lizik Zoltánt, aki
elõször jár közöttünk - õ a Független Magyar Református Egyház új
lelkipásztora.

Köszöntjük a Magyar Pünkösdi Gyülekezetbõl érkezetteket, közöttük
Kerekes Tibor lelkipásztort. Velük itt Lincoln Parkban volt szorosabb
kapcsolatunk. A Detray-i idõkbõl egy érdekes eseményt említünk majd.

Köszöntjük a zenészeket, vendég-karmestereket is.
Mindenki mást is szeretettel köszöntünk. Jól tettétek, hogy eljöttetek, s

hogy megosztjátok velünk örömünket. Szolgálataitokat is örömmel várjuk!

Szeretettel köszöntenek bennünket a távolban élõ testvéreink közül
Jakab Bálinték, Karner testvérnõ, Bencze Ákosék, valamint Korpás
testvérnõ.

A jövõ évi Áhítatot és a Múlt, Jelen, Jövõ naptárt meg lehet rendelni!
Jó ajándék karácsonyra a könyv, hátul válogathatunk, vásárolhatunk.

Füredi Kamilla misszionáriusunk Sierra Leonai gyülekezete imaházat
épít, illetve azt folytatják most, hogy beállt a száraz idõ. Segítsünk az idén
is ennek a gyülekezetnek az építkezés folytatásában.

ADVENTI ZENEI ÜNNEPÉLY A 100 ÉVES
DETROITI MAGYAR BAPTISTA

GYÜLEKEZETBEN  - 2008. december 7. du. 5 óra

Meghívott vendégeink: a környék magyar nyelven szolgáló
egyházai (lelkészei és tagjai)

Az összevont énekkar bevonul, miközben énekli:

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel
Bevezetõ imádság – Herjeczki Géza

Közös karének: Ó, jöjj le Messiásunk
Üdvözlõ szavak

Közös ének – Istennek népe, készen légy! (az énekeket kivetítjük)

Zenekar (225, 236)

Prózai és zenei szolgálatok

Ft. Kiss Barnabas és hívei a Szentkereszt Római Katolikus Egyház

részérõl

Nt. Varga Ferenc református lelkipásztor és hívei az Amerikai

Magyar Református Egyház részérõl

A Pükösdi Gyülekezet fiatjai énekelnek

Történelmi visszatekintés gyülekezetünk kezdeti évtizedeire,

amikor Delrayben 5-6 magyar egyház élt és szolgált, egészen közel

egymáshoz - vetített képek segítségével - helyi lp.

Zenekar (252, 320)

Kerekes Tibor lelkipásztor a Pünkösdi Gyülekezet részérõl

A baptista gyülekezet kórusa énekel, vendégekkel is kiegészülve

Az énekek között elhangzik néhány vers

Közös ének, perselyezéssel: Jézus visszajön / Majd ha Jézus vére
Igehirdetés: Nt. Lizik Zoltán a Windsori Független Magyar

Református Egyház lelkipásztora

Záró közös ének: Ó, jöjjetek hívek!
Záró imádság

Az ünnepély után szeretetvendégség - mindenkit szeretetel várunk!

Karmester: Fûr Béla, zongorán kísér Juhász Róbert

VASÁRNAP DÉLELÕTT

10:00 imaáhítat - Mikó Tibor
10:30 vasárnapi iskola - Herjeczki Géza
11:00 úrvacsorai istentisztelet ADVENT II.

kórus
Igehirdetés: Igyekezzetek bemenni! - Lk 13,22-30

Délután 5:00 istentisztelet

Karácsonyi alkalmaink:
december 21. délután, 24. este 6 óra, 25. délelõtt és délután.

Óév este 5-kor, újév napján este 6-kor tartjuk istentiszteleteinket.
Hívjunk vendégeket és várjuk Urunk áldását ezeken az alkalmakon.


