Biserica Creștină Română BETEL
Locul unde te întâlnești cu Dumnezeu!

Cerere ptr. efectuarea slujbei religioase de
binecuvântare a copiilor
Nr. de înregistrare
…………...………….

Subsemnatul ............................................................... născut la data de......................................în localitatea
....................................... județul .................................cu domiciliul în Belgia, localitatea ..........................................
cod poștal ....................strada .............................................număr ........... , nr de telefon ..........................................,
membru în Biserica .................................................. din localiatatea ............................... din data de.....................,
împreună cu soția mea ..........................................născută la data ...................... în localitatea .............................,
județul .......................................... cu același domiciliu menționat mai sus , nr de telefon ...................................,
membră în Biserica ........................................ din localiatatea .............................. din data de .............................. .
Suntem căsătoriți din data de ............................. cununia religioasă a avut loc în Biserica
........................................ localitatea ........................................... județul .............................................. .
Dorința noastră ca părinți este de a primi binecuvântarea lui Dumnezeu conform Sfintelor Scripturi
(Marcu 10:13 – 16; Numeri 6: 22 – 27) pentru fiul/fiica noastră cu numele de ...............................................
născut/ă în data de ...............................în localitatea ................................... , iar pentru aceasta dorim ca
această slujbă de binecuvântare să fie efectuată în Biserica Creștină Română “BETEL”.

Semnătura tatălui .....................................

Data .....................................

Semnătura mamei ....................................

Data ....................................

Vzw Roemeense Christelijke Kerk “BETEL”
Brugsebaan 8, 8850 Ardooie, België
e-mail: info@bisericabetel.be

Biserica Creștină Română BETEL
Site: http://bisericabetel.be/

Responsabil. Apăvăloaie Corneliu
 +32.497.75.91.25
corneliu.apavaloaie@telenet.be

Biserica Creștină Română BETEL
Locul unde te întâlnești cu Dumnezeu!

Alături de această cerere vă rugăm să alăturați și o copie a certficatului de naștere a copilului.
Cererea va fi înaintată conducerii Bisericii cu cel puțin două săptămâni înainte de data propusă pentru binecuvântare de
copii.

SE COMPLECTEAZĂ DE CĂTRE CONDUCEREA BISERICII CREȘTINE ROMÂNE BETEL
Cererea de binecuvântare a copilului a fost aprobată / nu a fost aprobată:
Responsabilul Bisericii “BETEL” : Corneliu Apăvăloaie
Semnătura:
Data:
Observații:

A fost adus la binecuvântare la data de: ..........................................................................................
A oficiat acest act de cult frații: ............................................... & ......................................................

Vzw Roemeense Christelijke Kerk “BETEL”
Brugsebaan 8, 8850 Ardooie, België
e-mail: info@bisericabetel.be

Biserica Creștină Română BETEL
Site: http://bisericabetel.be/

Responsabil. Apăvăloaie Corneliu
 +32.497.75.91.25
corneliu.apavaloaie@telenet.be

