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Pinksterdienst van de Nieuw-Apostolische Kerk  

op zondag 27 mei 2007 
 

Zürich/Hamburg. Eind mei bezoekt de internationale leider van de Nieuw-Apostolische Kerk, 
Stamapostel Dr. Wilhelm Leber , de gebiedskerken in Noord-Duitsland voor het pinksterfeest 
van dit jaar. Tevens worden 60 Apostelen uit geheel Europa verwacht. Hoogtepunt zal de 
kerkdienst in het Congress Center Hamburg zijn. Deze zal in meer dan 60 landen van Zuid-
Afrika tot Wit-Rusland, tot in het Baltische en de noordelijke landen via satelliet op alle 
continenten worden uitgezonden. 

De dagen daarvoor is een Europese bijeenkomst van Apostelen gepland. De Apostelen 
behandelen actuele kerkelijke thema’s. Op zaterdagavond voor Pinksteren vindt een concert 
in het CCH plaats. De leden van het grote Hamburger orkest en het projectkoor zijn zich 
hiervoor al geruime tijd aan het voorbereiden. Ook de talrijke broeders en zusters uit het 
gemengde koor zijn vlijtig aan het oefenen voor de kerkdienst,  evenals een kinderkoor, de 
organisten en enkele solisten. 

Talrijke grote en kleine voorbereidingen zijn er te treffen. Enkele trefwoorden: het schrijven 
van uitnodigingen, het ontwerpen van uitnodigingskaarten, drukken en distribueren, media-
activiteiten, specifieke internetpagina’s inrichten voor actuele berichtgeving, technische 
voorzieningen treffen, hotelkamers boeken, vervoer regelen en veel meer. 

Ook de in de bijbel beschreven veelvoud aan talen tijdens Pinksteren is actueel: de gasten 
uit geheel Europa spreken hun Franse, Italiaanse, Portugese, Spaanse, Roemeense of 
Russische moedertaal. 

 

Groetwoord op Internet 

Voor het pinksterfeest van dit jaar (2007) heeft Stamapostel Dr. Wilhelm Leber een 
groetwoord op Internet gepubliceerd. Hij spreekt daarop over de betekenis van Pinksteren en 
wat dit feest in de kerkelijke kalender voor de nieuw-apostolische christenen over de gehele 
wereld betekent. Het groetwoord is in het Duits en in het Engels oproepbaar: 
http://www.nak.org/de/pfingsten-2007/ 


