
Cont Bancar
Bund der Rumänischen Pfingstgemeinden in Deutschland e.V.
Wiesbadener Volksbank eG
IBAN: DE22 5109 0000 0001 6555 07
BIC: WIBA DE 5W
Verwendungszweck: Konferenz / Quelle

Konferenz / Oase

Incluse în preţ sunt :
cazarea, masa, folosirea spaţiului verde și 
a terenului de sport, lenjeria de pat

EZ = Einzelzimmer             DZ = Doppelzimmer
(single room) (double room)

MZ = Mehrbettzimmer    DU = Dusche
(shared room)                  (shower)

Costurile de cazare pentru „Haus Quelle“ pe
întreaga durată a conferinţei (vineri - duminică)

Preţul de persoană

Adulţi
DZ/MZ 73,00 €
DZ/MZ + DU/WC 82,00 €
EZ + DU/WC 94,00 €

Copii 7-17 ani
DZ/MZ 53,00 €
DZ/MZ + DU/WC 62,00 €
EZ + DU/WC 67,00 €

Copii 3-6 ani 48,00 €

UNIUNEA BISERICILOR PENTICOSTALE ROMÂNE DIN GERMANIA
VĂ INVITĂ LA CONFERINŢA NAŢIONALĂ

05 – 07 Iunie 2020

Pentru Informaţii:
Ioel Liciu, +49 (0) 171 143 5 134, conferinta@uniunea.de

Martin Stefani, +49 (0) 157 534 41 985, conferinta@uniunea.de

Pentru mai multe informații în legătură cu Uniunea Bisericilor 

Penticostale Române din Germania, vă rugăm sa accesați pagina 

oficială: www.uniunea.de
Aici veți putea asculta și viziona înregistrările din timpul 

conferinței.  
Adresa:

Diakonissen Mutterhaus Lachen

Bibel- und Tagungsstätte

Flugplatzstraße 91-99

67435 Neustadt / Weinstraße

Invitat: Cornel Avram

Serviciile divine

Vineri 19:00 Serviciul divin

Sâmbătă 07:00 Rugăciunea de dimineaţă
09:00 Serviciul divin

14:00 Consiliere spirituală
15:00 Serviciul divin cu rugăciune pentru bolnavi

19:00 Serviciul divin pentru tineret

Duminică 07:00 Rugăciunea de dimineaţă
09:00 Serviciul divin

1 Corinteni 4:2 
Încolo, ce se cere de la ispravnici 

este ca fiecare să fie găsit credincios 
în lucrul încredințat lui.

2 Corinteni 5:15 
Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce
trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, 
ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei.

Trăind pentru Hristos și
împlinindu-ne slujba încredințată



Talon de înscriere          Quelle Oase

Numele, Prenumele Data nașterii 

.......................................................................... .………….........................

Adresa ..............................................................
..............................................................
..............................................................

Telefon .............................................................
E-Mail .............................................................

Numele, prenumele însoţitorului Data nașterii

.......................................................................... .....................................

Prenumele copiilor Data nașterii a copiilor

.........................................................................    .....................................

.........................................................................    .....................................

.........................................................................    .....................................

.........................................................................    .....................................

.........................................................................    .....................................

.........................................................................    .....................................

.........................................................................    .....................................

.........................................................................    .....................................

.........................................................................    .....................................

.........................................................................    .....................................

.........................................................................    .....................................

.........................................................................    .....................................

Vă rugăm să puneți un X la clădirea unde doriți să fiți cazați.
Vă rugăm să completați toate datele cerute pe 
talonul de înscriere. Talonul de înscriere trebuie
neapărat scanat sau fotografiat și trimis la adresa 
de E-Mail: conferinta@uniunea.de

Vă mulțumim, Domnul Isus să vă binecuvânteze!

Costurile de cazare pentru „Haus Oase“ pe
întreaga durată a conferinţei (vineri - duminică)

Preţul de persoană

Adulţi
DZ + DU/WC 102,00 €
EZ + DU/WC 112,00 €

Copii 7-17 ani
DZ + DU/WC 82,00 €
EZ + DU/WC 72,00 €

Copii 3-6 ani 62,00 €

Incluse în preţ sunt:
cazarea, masa, folosirea spaţiului verde și 
a terenului de sport, lenjeria de pat

EZ = Einzelzimmer             DZ = Doppelzimmer
(single room) (double room)

MZ = Mehrbettzimmer    DU = Dusche
(shared room)                  (shower)

Informații de cazare în cazul în care nu mai sunt locuri la 
Diakonissen Mutterhaus Lachen:

Gästehaus Haßloch

Siemensstraße 2

67454 Hassloch

Tel: +49 (0)6324 - 9111860

Fax: +49 (0)6824 - 9112804

e-Mail: info@ghaus-hassloch.de

Pensiunea se află la 7 km depărtare de Diakonissen Mutterhaus Lachen.

mailto:info@ghaus-hassloch.de

