
                      -XLVI. Zwollei magyar református istentiszteletek:    XLVI. 

Istentiszteleti rendtartás: Zwolle, 2020 december 13-án  

Meghívó református istentiszteletre: december 13-án, 15 órai kezdettel 

Uitnodiging voor de Hongaarse protestantse eredienst te Zwolle: 13 december, om 15 uur 

Szolgálattevő lelkész / voorganger: drs. Kelemen Csongor Attila, predikant op Urk 

Organist: dr. Robert Helder                      Kindernevendienst: Éva Rohaan  

Dienstdoende ouderling: Tárnok Eszter Lídia --  Optreden van de Haagse „Quintett M”, onder 
begelijding van Kata Kovács 

Doopdienst: Liam Tóth (Dronten) en Sarah Flier (Ijsselmuiden) 
 
Mindenkit hívunk és várunk a magyar-holland nyelvű istentiszteletre. A presbitérium nevében 
Isten áldását kívánja: dr. Hermán M. János nyugalmazott lelkipásztor.  

We nodigen u hartelijk uit om deze Hongaars-, Nederlands-talige dienst mee te maken. Namens 
de kerkenraad wens ik u Gods zegen toe: dr. Hermán M.János, emeritus-predikant.  

Corona-maatregelen: - Als u klachten hebt, die kunnen wijzen op corona, blijf dan thuis. - Tussen 
kerkgangers (max. 30 personen) dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. - 
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. - Volg de aangewezen looproutes, volg de aanwijzingen op 

van coördinatoren.  Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken. Wij hopen dat 
u zich ondanks alle maatregelen toch welkom voelt in de kerk! --- Aki teheti, telefonon keresztül 

vagy email által jelezze a lelkésznek a részvételi szándékát: 038-4233 247; 
jhermanm@gmail.com.---- https://www.facebook.com/refistentiszteletzwolleban/               
Attentie!!! Voor deelname neem contact op met de organisatoren, om details  te bevestigen: 

jhermanm@gmail.com---en---038-4233247 De poort is geopend vanaf 14 uur                  
**********************************************    **********************************************    

                                                                                                                                                     

                                                 Istentiszteleti rendtartás  -  Orde van de dienst 

                                                                                          I.rész                                            

• Köszöntés – welkomstwoord 

• Gyülekező ének – intochtslied – MRÉ 181a: 1, 2, 7 / Liedboek 433: 1, 3, 5  - Jöjj, népek 

megváltója / Kom tot ons, de wereld wacht 

• Előfohász, apostoli köszöntés – Votum, groet 

• Kórus: John Rutter: Lullaby 

• Keresztelés 

o Szereztetési ige – Inzettingswoorden Heilige Doop 

o Keresztelési beszéd – Uitleg betekenis van de doop 
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o Imádság Szentlélekért – Gebed om de Heilige Geest 

o Apostoli Hitvallás - Apostolische Geloofsbelijdenis 

o Szülők, keresztszülők és a gyülekezet fogadalomtétele – Doopvragen 

o Keresztelés – Bediening Heilige Doop 

o A gyermekek megáldása – Zegen 

o Keresztelési emléklapok és a gyülekezet könyvajándékainak az átadása 

• Ének – Zingen MRÉ 255: 1, 4 – Ó, örök Isten, ki Atyánk vagy nékünk 

 

                                                                                II.rész      

 

• Lekció – Schriftlezing 2 Thessz 2 

• Ének – Zingen (bűnvalló zsoltár) – 130. Zsoltár (Psalm 130): 1, 2 – Tehozzád teljes 

szívből / Uit angst en nood stijgt mijn gebed 

• Feloldozás - Genadeverkondiging 

• Imádság – Gebed 

• Ének – Zingen 130. Zsoltár (Psalm 130): 3. – Énnékem reménységem/ Ik heb mijn 

hoop gevestigd 

• Igehirdetés – Verkondiging – 2 Thesszalonika 2 / 2 Thessalonicenzen 2 

• Kórus: Kodály – Adventi ének 

• Imádság – Gebed 

• Kórus: Szokolay Sándor: Csendes adventi ünnepváró ének 

o E. Humperdinck:: Abendsegen 

• Áldás – Zegen 

• Nemzeti Imádság – Hongaars volkkslied 

                                                     

Következő magyar istentisztelet dátuma Zwolléban: 2020 dec.27. du. 15 óra 

                                                    (Karácsony másod napja, szombat) 

 


