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BEMUTATKOZÁS
Egyházközségünk nevében szeretettel köszöntjük kedves

Testvéreinket!

 Településünk Hajdú-Bihar megyében, a Tiszántúli Református

Egyházkerület Bihari Egyházmegyéjében található. Gyülekezetünk

története a középkorra nyúlik vissza, hiszen Váncsod első temploma

középkori eredetű. Jelenlegi templomunk 1808-ban készült el, a

középkori templom alapjaira építve. 

Templomunk pneumatikus orgonáját Barakovics János, rákospalotai

orgonaépítő építette az 1920-as évek végén. Az elmúlt évtizedekben

több átalakításon is átesett, azonban sajnos jelenleg használhatatlan

állapotba került. Csak egy szintetizátor áll rendelkezésünkre az

istentiszteleti énekek kíséretére. Több szakértő véleménye is, hogy  az

orgonát csak jelentős beavatkozásokkal (a teljes pneumatikus

traktúra, játszóasztal és több sípsor teljes cseréjével) lehet újra

megszólaltatni. Sajnos gyülekezetünk nincs abban az anyagi

helyzetben, hogy egy ilyen mértékű (több tízmillió forint értékű)

kiadást megengedjen magának, ezért átmeneti célunk, hogy egy

olyan elektromos orgonát vásároljunk, amely megfelel az

istentiszteleti elvárásoknak és amely lehetőséget ad a gyülekezet

képzett orgonistáinak és a meghívott vendég előadóknak, hogy

további jótékonysági koncertekkel - elődeinkhez hasonlóan - elérjük,

hogy templomunk sípos orgonája is megújuljon. 

Ehhez a projektünkhöz kérjük kedves Testvéreink anyagi segítségét.

Adományaikat átutalhatják gyülekezetünk bankszámlájára,

melyeket ezúton is hálásan köszönünk. 

Testvéri szeretettel:

Felhősi Anna és Felhősi András Imre, lelkipásztorok 

ELÉRHETŐSÉGEINK
Váncsodi Református Egyházközség

4119 Váncsod, Kossuth u. 40. 

Email: vancsod@ reformatus.hu   

Telefon: +36-30-36-77-254/+36-70-930-2102

Bankszámlaszám: 60600259-10001174 (Takarékbank Zrt.)

JÓTÉKONYSÁGI
KONCERT

Szeretettel hívunk

mindenkit, hogy

reformáció napján

tartson velünk egy online

jótékonysági koncertre,

melyet kedves barátunk,

Vida Mónika Ruth

zongoraművész ad a

váncsodi orgona javára.

A koncert online, Vida

Mónika Ruth Youtube

csatornáján fog

közvetítésre kerülni, így

kérjük, kövessenek

minket weboldalunkon

és facebook oldalunkon.

A koncert időpontja:

2020. október 31. 19:00

WEBCÍMÜNK
Honlap: www.refarva.hu

Facebook:

www.facebook.com

/monikaruthpiano

www.facebook.com/

vancsodiref


