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AlapítványunktovábbraisaTaksonyiReformátusMisszióiEgyházközségmellettmint
kis civil szervezet működik. célun-í< a családok református hitéleti fejlődésének' 

-a

gyermekek t"...riérry nevelésének segítése, a környezetünkben élő református, és

íem református embárek támogatásában való részvétel.

A legnagyobb csoda, hogy az év első felében megkezdődött új templomunk építése,

Folyamator"., nyo.nán kávethet!ü\,_hogyan ölt formátl emelkedik ki a földből, ahogyan

sorra kerültek fel az'újabb és újabb tElta-so.oh kerÜltek helYÜkre az ablakok' ajtók'

majd a tető... s végül a harangto.orry *rgásodott föl, majd a régi harang is átkerült",

Hogy jelentse u, u iotytonoJsagot,iogy"nincs vég_e 1 
régen megkezdett munkának, csak

u#nágvoub, jobban ielszereltÉpiletbe kerül át, ahol ahála, és a|ázat is ugyanaz,

Az évfolyamán önkénteseink folyamatosan gyűjtéseket végeztek a iemplomépítéshez is,

és továbbra is különböző feladaiokat vállalták á gyülekezeti élet támogatása érdekében,

AlapíwányunkmunkájábanidénislOfőönkéntesVettrészt,

Az önkéntes segítőkkel a szabályoknak megfelelŐen megkÖtÖtt szerződéssel műkÖdtÜnk

együtt - EMMI nyilvántartási szám 8942 -,

Munkájuk áltai továbbra is támogatást nyújtottunk a hittan oktatás során, a hetente

megtartásra kerülő gyermeKoglalkozáso[on valo részvétellel, lebonYolításában való

segítéssel. A gyermekfoglalkozások, és az egyéb rendezvények anyagainak

elkészítésétun, .,y;*tatásbaó másoiásban jó szolgálaút tesz továbbra is a fénymásolÓ-

nyomtató készülékünk.

valamint az önkénteseinkkel továbbra is a református gyülekezeti hitélet egyéb

rendezvényeinek lebonyolításában is segédkeztünk, 
__

Állandó programokkéni a települési szi"ntű Wass Albert szÜletésének megemlékezésén

január 0B-án, június 06-án a nemzeti összetartozás naplán a szükséges eszközök

szállításában, kihelyezésében, visszaszállításában vettünk ismét részt,

A nyári gyermektáborban mint segítő kísérők szintén több önkéntes volt jelen, a

gyermekek niztonságo s felügyeletét, ;üátását, fo glalkozás ok szervezés ét s e gíwén,

A Taksonyi Adventi vásáron december közepén ismét részt vett alapíwányunk is,

önkénteseink a szolgálat során kézműves ünnepi díszeket, ajándéknak valókat

készítettek, A karácónyi manók voltak a legkólendőbbek, melyek a vásároző

érdeklődőknél nagy tetszést arattak, De az adventi hangulatokat idéző sÜtik, házlIag

készített fenyődíszek, csipkekészítmények is ismét megjelentek, Az adományoknak

köszönhetően karácsonyi csomagokhbz járulhattunk hozzá, A kiemelt adventi

időszakban az egyeailáilo iaos 
"gyütekezeti tagok, református taksonyi lakosok

meglátogatásában;nkénteseink közül is többen részt vettek,



Alapíwányunk - támogatóinknak köszönhetően - a 'Békesség Háza" református

templomésgyülekezetihúzlétrejöttéhezishozzájárulhatott'Azújtemplomépület
építése ez évben kezdődött, és bonyolódott. A gépészeti munkák során körvonalaződott,

iogy 
^reredeti 

tervek nem tartalmaztak gyengeáramú tervezést.

Ehhez a gyülekezet lelkipásztora, és glndiok úr kérelmére alapíwányunk nyújtott

anyagi támogatást, a terveÉ készítéséh eÁozzájárultunk 177,B00 Ft értékben,

ú; templomunk építése szinte._majdnem befejeződött az év végére, már csak kisebb

tereprendezési munkák, és néhány gépészeti szerelés maradt el. A "Békeség Háza"

berendezérui mog rriányoztat 
^, 

éríerá.á."tor, így ahhoz, hogy használatba tudjuk

venni, még volt teendő.

közhasznú jogállásunkat 2018-ban az adóhivatalhoz bejelentettüh Így szervezetünk

jogosult az ad,ő t i/o_ánakfogadására is, tehát már felajánlható részünkre is e támogatás,

Bizakodva várjuk támogatásukat mindazoknak, akik ezt aZ ew száza\ékot eddig nem

tudták, vagy nem at<aiat másnak ajánlani, és alapíwányunkat, ezá|ta| a taksonyi

református hitélet fejlődését, a refórmátus gyülekezetet támogatnák, Hiszen ez

semmilyen többlet-teihet nem jelent, csak meg kelt adni az adószámunkat a

bevallásukban' 
s Krisztus _, és nektek is adni fognak. Jó mértéket,

megnyomottat, öűer ázottatés csorduiig teltet öntenek majd öletekbe" [Lukács 6:3BJ

Hálával telt szíwel köszönjük Istennek, hogy segítette, és mindazok mellett volt, akik

munkáj a áItal megval ósulhatott Isten (lj háza" "

,,amik csak igazak.., amik csak szeretetre méltók, amikről csak jót mondanak, ha van

valami erény, és ha van valami dicséretre méItó, tovőbbra is azokkal foglalkozzatoH,

[Filippi 4:BJ
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