CERERE DE MEMBRU

Cerere Nr.____/________

Către,
BISERICA Penticostală “Betesda” Stuttgart
Adresa bisericii: Regenpfeiferweg 18, 70378 Stuttgart

(se completeaza de către conducerea bisericii Betesda)

Subsemnatul (subsemnata)_______________________________________________________,
domiciliat/ă în localitatea __________________________str. ______________________, nr. _______,
având telefon nr. _______________________________şi E-mail ______________________________,
azi, ___/___/_______ , prin prezenta

Foto
(va fi făcută de
conducerea bisericii
la confirmarea
calității membru)

CERERE,

Solicit să fiu primit/ă în cadrul Bisericii Penticostale “Betesda” Stuttgart din data __________
cu calitatea de membru.
Prezenta solicitare se bazează pe dorinţa de a-mi exercita drepturile şi de a-mi asuma responsabilităţile care decurg din
calitatea de membru.
În susţinerea solicitării mele, declar următoarele:
A) Date personale:
Sunt născut/ă în data de _____________ în localitatea _________________________________________.
Sunt absolvent/ă a ____________________________________________(ultima instituţie sau formă de învăţământ absolvită)
De profesie sunt___________________________________________și lucrez ca________________________________________________
Sunt căsătorit/ă din anul _________ cu ____________________________________________________
éNu sunt căsătorit/ă

(numele si prenumele soţului)

éSunt văduv/ă din anul __________

(varianta corespunzătoare se marchează cu un x în é)

éSunt divorţat/ă din anul ______________

Am ____ copii: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(numele şi data naşterii fiecărui copil)

B) Date spirituale:
- Am fost botezat/ă în apă în anul __________, în biserica ________________________________________________ din
__________________________________________ de către Pastorul/Presbiterul _______________________________.
- Sunt botezat(ă) de Domnul cu Duhul Sfânt : éDa
éNu
- Cunosc Mărturisirea de Credinţă a Cultului Penticostal, practicile spirituale ale bisericii „Betesda” din Stuttgart şi consider că
acestea oferă cadrul doctrinar şi spiritual pentru integrarea mea în această biserică: éDa
éNu
C)
Alte informaţii (dacă este cazul):
- Membralitatea până în prezent la Biserica ______________________________din ________________________________
- Motivul transferului la Biserica ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________ (anexez adeverinţă transfer: é da,
é nu)
- Slujire publică (cântare écor, égrup, é solo, éinstrument; érecitare; épredicare; éalta:
_____________________________________________________________________________________
(varianta corespunzătoare se marchează cu un x în é)

___________________
(numele şi prenumele)

___________________
(semnătura)

Protectia Datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de conducerea bisericii, conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și sunt folosite doar în
vederea bunei colaborări cu membrii bisericii Betesda. Datele personale nu vor fi comunicate unor terțe persoane.

Rezoluţia Bisericii:
Analizând prezenta cerere, conducerea Bisericii Penticostale „Betesda” Stuttgart, la întrunirea comitetului de
conducere al bisericii din data de _____________, a hotărât ____________________________ solicitării.
(aprobarea, respingerea, amânarea) *

Responsabil de Biserica Robert Berzentei

_____________________
(semnătura)

_____________________

Secretar, Ovidiu Mercea

_____________________
(semnătura)

* motivele respingerii sau ale amânării se comunică solicitantului; în caz de amânare se va comunica şi data următoarei analize şi eventualele documente
sau informaţii de care Biserica are nevoie pentru a lua o decizie; aceste motive se vor comunica în scris solicitantului, sub semnătură pastorală şi ştampilă.

