Gyülekezetünk 1908-tól 1911-ig egy testvér (Petõ István) házában tartotta összejöveteleit a Medina utcában.
(Detroit, Delray)
1911-ben felépítették az elsõ templomot, a Thaddeus utcában.
1928-ban megvásárolták a Vanderbilt utcában lévõ nagyobb templomot, amit 1938-ban alaposan renováltak. Itt élt
gyülekezetünk 1977-ig.

2008. - gyülekezetünk centenáriumi éve

MEGHÍVÓ
100 ÉVES A DETROITI MAGYAR
BAPTISTA GYÜLEKEZET
JUBILEUMI
ISTENTISZTELETEINK:
Március 8
Szombat este 7:00
Március 9.
Vasárnap délelõtt 10 órai kezdettel.
Szeretettel várjuk!

“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!
(Zsolt 100:4-5)
2008. február 24.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Kovácxs József
10:30 vasárnapi iskola - Pap Lajos
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Gedeon elhívása - Bírák 6:11-16, 25-26
A délelõtti tisztelet után gyülekezeti óra

DU: 6:00 Istentisztelet
Igehirdetés: A 8. és a 9. parancsolat 2 Móz 20,1-2.15-16

Közös énekeink: 219. Áldásod gazdag folyóit / 116. Jól
harcolj minden erõddel! / 291. Hit által gyõzni fogsz!
Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szeretettel köszöntöm – ezúttal a gyülekezet testvériségét. Hosszú nap
elé nézünk – de az Úr napja ez, örvendezzünk is a feladataink mellett és
közben. A gyülekezeti órán nem csak visszatekintünk egy kicsit az elmúlt évre, hanem elõre is nézünk, különösen az Évközi Gyûlésre, amit a
100 éves jubileumunk követ (március 7-9). Minden ezzel kapcsolatos kérdést megbeszélünk. Szeretnénk készen lenni testvéreink fogadására és az
ünnepélyre is. „Az Úr ad erõt népének, az Úr megáldja népét békességgel.”
A nyári, jubileumi közgyûlésre – Wheaton Illinoisba – elkészültek a
jelentkezési lapok. Minél elõbb jelentkezünk, annál jobb. Chicagói
testvéreink is nagyon készülnek.
Az alkalom nem a gyülekezetnél
lesz! Szállás, ellátás, program –
minden a Billy Graham
centerben, nagyon szép helyen
lesz.
Imádkozzunk betegeinkért,
utazóinkért. Az imahétfõnkre
imatémát adhattok a lelkipásztornak.

Ákos, Áron, (a születésnapos)
Krisztina és anyukája: Enikõ

GYÜLEKEZETI ÓRA TERVEZETT TÁRGYRENDJE
„Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel!” (Zsolt 100, 2)
Néhány bevezetõ igei gondolat

Jegyzõkönyv felolvasása – Fûr Béla
Pénztári beszámolók
2007. utolsó negyedév – Bencze Ákos
Építkezési pénzügyeink 2007. december végén
Nõi pénztár – Mikó Ildikó
2008-as pénzügyek - fizetés, biztosítás, missziós adakozásaink kifelé
Szolgálattevõk megerõsítése az új évre
Diakónusaink: id. Fûr Béla (a lelkipásztor helyettese), Jakab Bálint és
Mikó Tibor. Wentz testvér meghalt. Választunk még egy testvért.
Úrvacsora bor/szõlõlé használata
Folyamatban levõ munkák (konyha, csatorna (ellopták)
ÉVKÖZI GYÛLÉS ÉS 100 ÉVES JUBILEUM
minden aktuális kérdés megbeszélése
Szállás (18 vendég az Évközire + 25 szombat estére + néhány szállodába)
Szállítás (11-en érkeznek repülõvel, útlezárások várhatók!)
Étkezés
Csütörtök este otthon (ahol lesz már vendég).
Péntek reggeli – 8 személy / felelõs: ...................... étel:
Ebéd 1 órakor - 22 Bizottsági tag + detroiti felszolgálók / felelõs
......................... étel:.......................................................................................

Vacsora 6 órakor – 22 + detroitiak / felelõs: ........................
Étel:................. ..................................................................
Szombat reggeli 8:45-9:15-ig – 22 vendég / felelõs: .....................
Étel: .....................................................................................
Ebéd 1 órakor – 25 vendég / felelõs ................................
Étel: ......................................................................................
Vacsora 6 órakor – 60 vendég / felelõs .............................
Étel: .....................................................................................
Vasárnap reggeli 9-tõl 9:45-ig. / felelõs: .................... Étel: ............
Ebéd 1:30-kor - 130 személyre (Detroitiakkal együtt) / felelõs:
........................ Étel: ........................................................
Jubileum szolgálattevõi
Vasárnap délután nem lesz összejövetel. Ebéd után testvéri közösség a
vendégekkel.

