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MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG
 1092 Budapest, Ráday utca 28.
Bankszámlaszám: 11705008-20416641
: +36-30-747-7177
+36-20-250-1428
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ELŐFIZETÉSI NYILATKOZAT
Ezen előfizetési nyilatkozatom kitöltésével és aláírásával kijelentem,
hogy a mai naptól a „PRESBITER” c. lap előfizetője kívánok lenni. Az előfizetési díjat évi rendszerességgel fizetem. Kérem a Szövetséget, hogy
nyilatkozatom alapján a „PRESBITER” előfizetői közé felvenni szíveskedjenek! Aláírásommal hozzájárulok, hogy adataimat a Szövetség, mint
adatkezelő nyilvántartásba vegye, de azokat harmadik félnek nem
szolgáltathatja ki.

Név: _____________________________________________________
________________________________________

Lakcím:

Gyülekezet: _________________________________
Telefonszám: __________________ mobil:_____________________
E-mail cím: ___________________________ Példányszám: ______
Az előfizetési díjat évente*


készpénzben 
átutalással 
csekken

A lap küldését számomra*


postán gyülekezetem címére 
irodai átvétellel

postán lakcímemre

kívánom fizetni.

kérem biztosítani.

*jelezze kereszttel a megfelelő körben

Kelt: ______________________,

20

év

hó

nap

____________________________
aláírás
Kitöltés és aláírás után kérjük ezt a lapot a fejlécen közölt címre, postán
vagy interneten beolvasva beküldeni!

MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG
„PRESBITER” C. LAPJA
Szívesen olvasnál-e arról, hogy más református gyülekezetben
milyen a belső lelki élet, miként munkálkodik együtt a lelkipásztor és a
presbitérium az ÚR ügyéért?
Szeretnél többet tudni a Szentírásról, hitvallásainkról,
egyházunkról és annak történetéről?
Szeretnél többet tudni a presbiterek feladatairól a gyülekezet
gondozása, gazdálkodása, építése kérdéseiről?
Szerkesztőségünk ezeket a célokat szeretné megvalósítani!
Előfizetési díjat befizetni a Szövetség irodájánál személyesen, csekken
vagy banki átutalással lehetséges az OTP Bank 11705008-20416641
számú bankszámlájára.
Ha presbiter vagy és Szövetségünk munkájában szeretnél részt
venni
 vágysz arra, hogy egyházunkról, szervezetünkről kialakult,
megfogalmazott látásaidat, véleményedet, tapasztalataidat egy
szorosabb testvéri közösségben is megoszd, ezek eljussanak az
egyházmegye, az egyházkerület, vagy akár a Zsinat szolgálattevői
elé?
 szeretnél kapcsolatokat építeni az egyházmegye, az egyházkerület és
az ország határain túl hasonló gondolkodású presbiterekkel,
 reménységed van arra nézve, hogy Istennek még célja van
nemzetünkkel és ebben egyházunkat kegyelmesen használni akarja
népünk megszólítására, gondozására,
 szeretnél beállni azok közé, akik missziót végeznek a pedagógusok
között és szívügyük a gyermekek hittan-oktatása?
 hiszed, hogy ezekre nézve csapatra is szüksége van az ÚRnak?
lépj be a Szövetség tagjai közé! Kérj irodánktól „belépési nyilatkozat”
űrlapot, vagy honlapunk www.presbiteriszovetseg/TAGFELVÉTEL
oldaláról töltsd le és kitöltve, aláírva küldd be irodánknak!
Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöksége

