Az alapítvány által szervezett és támogatott programok 2017-ban
1. IH állandó progjamjai
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

imamisszió: heti: 70 órával
1. pénteki evangelizáció és dicsőítés (3 óra/hó)
3. csütörtöki ifjúsági evangelizáció (3 óra/hó)
4. szombati gyermekmisszió (3 óra/hó):
benne: - gyerekfarsang: febr.
- gyereknap: máj.
- Mikulásnapi gyerekprogram: dec.
1. szombati gyermekmisszó, lánycsoport (11-14 éves)
2. és 4. szombati ifjúsági összejövetel (15-20 éves)
4. szombati gyermekmisszió (3-10 éves)
4. pénteki lelkigondozás és közbenjáró imaest (3óra/hó)
Betsaida közösségi imaest (2 óra/hó)
Betánia közösségi imaest (4 óra/hó)
Emmausz ifjúsági közösségi imaest és szolgálati képzés (8 óra/hó)
Betánia közösségi imaest nyitott csoport (2 óra/hó)

2. IH alkalmi programok
•
•
•
•
•

Come to me ifjúsági dicsőítőest: febr. 18.
1. éves jubileumi ünnep: júl. 02.
ifjúsági evangelizáció: lelkinap a Szent Mór Iskola diákjainak: 12. 09.
adventi közösségi dicsőítőest: dec. 22.
adventi ifjúsági dicsőítőest: dec. 21.

3. Egyéb alkalmi programok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dicsőítő kurzus Gödöllőn: márc. 24-25., máj. 26-27., jún. 23-24. részvétel a szervezői munkában
önkéntesek részvétele az “Eloldozva”szabadító imaszolgálati képzésen: márc.17-19.
részvétel és bemutatkozás budapesti III. IH Konferencián: ápr. 29-máj. 1.
pünkösdi virrasztás és evangelizáció a Székesegyházban: jún. 3.
egyházmegyei közösségi napokon való bemutatkozó részvétel: jún. 5., Harkány
felnőtt-, és ifjúsági lelkigyakorlat(ok): aug. első hete
egyházmegyei Missziós napok: bemutatkozás, részvétel 2017. 10. 21.
zenei-, közbenjáró-, és szervezői szolgálat és részvétel az OKKT-n: nov. 11.
képviselet az OT és NSZB ülésein

Fontosabb események az alapítvány életében 2017-ben:
•
•
•
•
•
•
•
•

ülések időpontja: 1.: 02. 11., 2.: 06. 15.
kuratóriumi tag lemondása 03. 01.
Okiratmódosítás: 06. 10. jogerő: 07. 10.
új kuratóriumi tagok felvétele 03. 01./06. 10. jogerő: 07. 10./ 10. 11.
2016-os éves beszámoló letétbe helyezése: 05. 31.
új munkavállaló felvétele: 09. 01.
alapítványi kiadványok, reklámanyagok megjelenése: 11. 11-től
IV. IHK szervezése: 06. 15-től, regisztráció 12. 01-től

