Az ideiglenes moderátorok feladatköre a Kálvin Magyar
Református Egyházban 2022-ben

- 2022 augusztus 30. -ával kezdődik megbízatásuk.
- Vezetik és a presbiteri jegyzővel előkészitik a gyűlések anyagát.
- 2022 október 2-át követően mind az ünnepi, mind pedig a
rendes vasárnapokra megszervezik az igehirdetés szolgálatát.
- Szakmailag irányítják a presbitérium Lelkészkereső Bizottság
felállítását.
- A Presbiteriánus Egyház gyakorlatához és törvényeihez híven
segítenek a Lelkészkereső Bizottságnak a lelkészi állás meghirdetésében
és a gyülekezeti profil megalkotásában, a lehetséges jelöltek
megkeresésében és a "General Presbyter"-rel együttműködve segítenek
az interjúkban és választási folyamatokban.
- A keresést megkezdését követően biztosítják a rendszeres
tájékoztatást a presbitérium felé.
- Magyarul beszélő lelkipásztort keresnek a KMRE
számára.
- Támogatják a gyülekezetet információk átadásával
hirdetésekben, bulletinban és válaszolnak az átmeneti időben keletkező
kérdésekre, aggodalmakra.
- Az Egyházmegye minden rendes gyűlésére beszámolnak a
gyülekezet állapotáról és lelki egészségéről.
- Döntenek a vezető moderátor személyéről és a feladatkörök
elosztásáról.

Az ideiglenes moderátorok rövid bemutatása
Nagytiszteletű Tom Brownlee nyugdijas lelkipásztor a
presbiteriánus egyházban. Gyülekezeti és börtön lelkészként
szolgált korábban, sőt két évig interim moderátor volt a Kálvin
gyülekezetben Nt. Bocskorás Bertalan érkezése előtt.
Tom szeret utazni, kempingezni, zenei fesztiválokon részt venni
és zenélni. Egyik szenvedélye az elektromos gitár, amellyel
négytagú zenekarában játszik. Az utóbbi években bevonódott egy
programba, ahol börtönből szabadult férfiak reintegrálásával
foglalkoznak és azzal, hogy támogassák őket a társadalomba való
teljes beilleszkedésbe.
Tom felesége Moira és van három lányuk és hét unokájuk, meg
egy Murdo nevű kutyájuk. 2001 óta hívják otthonuknak Calgary-t.

Nagytiszteletű Jakob Van Pernis a Grace Church-ben
szolgál, mint segédlelkész. “Jake” munkájának a fókusza a Graceen belül a kapcsolattartás, az értékek és a közösség gondozása,
valamint a templom környékén lévő szervezetekkel való
együttműködés.
Jake szereti a természetet és rengeteg kültéri sportottevékenységet, ami összefügg a Sziklás-hegységgel és a Bow folyó
völgyével. Történetek mesélése és hallgatása örömmel tölti el,
szeret főzni és kenyeret sütni, elmélyülni könyvekben és ukulekén
zenélni-gyakorolni. Jake érdekődési körében a missziói teológia
és teremtésvédelem áll, továbbá az öntudatos vezetés, az
erőszakmentes kommunikáció valamint a gyülekezetek
átalakulása.
Felesége Kate, kutyusuk neve Denali, cicájukat pedig Datsun-nak
hívják. 2018 óta laknak Calgaryban.

