HÁLAADÓNAP 06

“Te vagy-é az Eljövendõ, vagy
mást várjunk?” Lk 7:20
2006. december 3.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Kis Sándor
10:30 vasárnapi iskola - Kovács József
11:00 úrvacsorai istentisztelet
hegedûszóló, kórus
Igehirdetés: Az Urat várók reménysége - Sofoniás 3:9-20
A délelõtti tisztelet után elöljáróságit, valamint nõi kört tartunk.
D.U. 5:00 ISTENTISZTELET

igehirdetés: Te vagy-é az Eljövendõ? Lk 7:18-23
Közös énekeink: 180. Nincs helyed Jézus számára? / 305. Az
üdv szava átvonul / 293. Jézus az én Megváltóm / 39. Áldott legyen a
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szeretettel köszöntjük Kovács Irén nagynénjét, Lécfalvi Márta testvérnõt, aki Szamosújvárról érkezett látogatóba Kis Sándor testvérékhez,
Clevelandba. Hazautazása elõtt néhány napot itt tölt Kovács testvéréknél.
Örülünk annak, hogy Kis testvérék is itt vannak a mai napon, s a szolgálatba is bekapcsolódnak.
Köszönöm a testvéreknek, hogy a hálaadónapunkon gazdagon terített
asztallal vártak mindenkit. Jó volt együtt lenni és a közösen elfogyasztott
étel mellett megnézni az elmúlt hónap gyülekezeti képei közül
jónéhányat.
Füredi Kamilla az új lakóhelyén, Makeniben töltötte a hálaadónapot.
Szeretettel köszönti a testvéreket. Gondoljunk rá rendszeresen
imádságainkban.
Kulcsár Attila testvérék Louisvillében a mai napon újabb találkozót
szerveznek az ott élõ magyarok számára. A Mikulás ünnepen alkalmat
találnak majd arra is, hogy a karácsonyi üzenetet is elmondják a
résztvevõknek. Imádkozunk értük.
Nyúl Zoltán testvértõl november 17-én ezt a levelet kaptam:
Kedves Detroiti Testvérek!
Hosszabb ideje már, hogy tudjuk továbbítani a detroiti testvérek támogatását a nehéz helyzetben levõknek. Tapasztalatunk az, hogy a gyorsan
felmerûlõ gondokon tudunk ezzel a támogatással enyhíteni. Az idei évben
nagycsaládosokat, fogyatékkal élõk családjait, vagy az érintettek gyógytorná-

ját tudtuk segíteni. A második félévi támogatásból némi felszerelést vásároltunk a topolyai Bethesda napközinek, ahol halmozottan fogyatékosokkal
foglalkoznak. Egy nehéz sorsú, de tehetséges diák iskolakezdését segítettük. A
zentai Bolyai tehetséggondozó matematikai gimnázium tanulója lett. A téli
idõszakban, szinte már hagyományosan a tüzelõ megvásárlásában segítünk
több családnak. Amikor csak tehetjük gyorsan, és névreszólóan segítünk.
Így tudunk áldás lenni, mi, mindannyian. Továbbadjuk azt, amit a mi jó
Atyánk ránkbízott.
Testvéri szeretettel, áldáskívánással: Nyúl Zoltán
A Samaritánus programunkok belül a Jugoszláviai fogyatékkal élõ
gyermekek és családok támogatására összegyûlt pénz újabb negyedévnyi
öszzegét karácsony elõtt fogjuk elküldeni. Aki még hozzá akar járulni,
megteheti. A borítékra írjuk rá a célt, például, hogy „Mozgássérült”.

WERLE HENRIKNÉ 1902 - 2006
A múlt vasárnap délben, saját otthonában, álmából fel sem ébredve átment
az Úrhoz a 104 éves Werle néni. A torontói gyülekezetnek 76 évig volt tagja.
Férjével együtt a 30-as évek elejétõl szolgáltak a gyülekezetben. Werle Henrik
hosszú ideig karmestere volt a gyülekezet énekkarának.
Mi negyed százada ismerjük Werle nénit. Halála napja volt pontosan a
25-dik évfordulója annak, hogy Torontóban érkeztünk. Akkor õ 79 éves volt,
de szellemi és testi ereje, aktivitása alapján 60-nak sem gondoltuk.
Mi, detroitiak leginkább a Táborból ismerjük õt. Az utóbbi néhány évet
leszámítva mindig õ fogadott mindannyiunkat – õ volt a szállásfelelõs, meg
mindenes – Jurás testvérrel együtt. A prédikátorok jöttek, mentek, Werle néni a
gyülekezetben és a Táborban mindig a helyén maradt.
Többször járt Detroitban is. A legnehezebb útja is innen vezette õt vissza,
Torontóba. 1983-ban, a közgyûlés bizottsági üléseit tartottuk, amikor telefonon
kapta azt a hírt, hogy kisebbik fia váratlanul meghalt. Már nem találkozhattak.
81 éves volt akkor, a fia még nem volt hatvan. Férjét már korábban eltemette.
Szerda este sorra kerülõ temetésére a szövetségünk kéviseletében elutaztam,
feleségemmel együtt.
Dan László testvér. A torontói gyülekezet lelkipásztora temette - megemlékezett életérõl és egyúttal igét hirdetett a Jel 2:10 alapján.
A család részérõl egy unoka szólt, majd én kaptam szót. A Példabeszédek
10:7 alapján arról szóltam, hogy Werle néni áldás volt számunkra, a gyülekezet
számára, és a szövetség, vagyis a magyar misszió számára is.
Két közös éneket énekeltünk, az énekkar 3 éneket énekelt Dan Annamária
vezetésével.
A szeretetvendégségre a funeralhomhoz közelesõ magyar imaházban került
sor.
Vajon a mi életünk, az én életem és a te életed áldást jelent-e valaki, vagy
valakik számára? Gondolkodhatunk ezen most is, nem csak a temetésen.

