
Búcsút vettünk Jan-től és Jerry-től, 2013, szeptember 2. 
Farewell to Jan and Jerry September 02, 2013 

 
 
Tegnap tartottuk Jan és Jerry Coleman  tiszteletére az állófogadással egybekötött 
búcsúztatót. A Coleman házaspár Kentucky Állam, Wilmore városába költözik, ahol Jerry a 
Francis Asbury Society-él fog betölteni egy új pozíciót. Coleman-ék 17 év hűséges szolgálat 
után távoznak magyarországról. Győrben kezdtek, majd Budapestre költöztek. Az elmúlt 11 
évben Jerry a Szabad Metodista Világ Misszió Európai Igazgatója volt . 
 
A délelőtt Colemanék kedvenc dicsőítő énekeivel kezdődött. Júlia volt az esemény 
moderátora. Larry rövid tanítást adott az Új Kezdetekről. Valódi új kezdetet a Krisztusba 
vetett hit hoz az életünkbe. Ugyanakkor az is új kezdetet jelent, amikor emberek más úton 
folytatják az utat miközben Isten vezetését követik. Nem csak a Coleman házaspár 
szembesül egy új kezdettel, de a Budapesti gyülekezet és az egész Európai szolgálat is, 
ahogy emberek felelősségi köröket vesznek át és megújult látással haladnak tovább.   
  
Yesterday we hosted a farewell service and reception for Jan and Jerry Coleman. The Colemans will 
be relocating to Wilmore, Kentucky where Jerry will take a position with the Francis Asbury Society

. The Colemans have had 17 years of faithful service in Hungary, starting out first in the town of 
Győr and later moving to Budapest. Jerry has been the Europe Area Director for Free Methodist 
World Missions  for the past 11 years. 

The morning service started with a 
selection of the Colemans' favorite worship 
songs. Júlia served as the moderator for 
the occasion. Larry gave a brief sermon on 
New Beginnings, speaking on the new 
beginning that coming to faith in Christ 
brings and the new beginning that comes 
when people move onto different paths as 
they follow God's leading. Not only are the 
Colemans facing a new beginning, but the 
Budapest church and the ministries in 
Europe are also facing a new beginning as 
people take on new responsibilities and 
move forward with new vision. 



 
Ezután következett a visszaemlkéezés. Több barátunkat megkértünk, hogy mondjon egy vagy két 
olyan sztorit, amely úgy kezdődik, hogy „Emlékszem, amikor...” Jerry és Jan kezdték meg azzal, 
hogy néhány emléküket felelevenítettek, majd Lynette, Eszter, Gerry, Péter, Hajnalka, Norbi, Zita és 
Ákos folytatták a vidám vagy komoly emlékezést. 
Az emlékezések végén két olyan video üzenetet és köszöntést néztünk meg, mely „messze földről” 
érkezett. Paulo Bettiol Brazíliából és Marcie Huson Potts Angliából köszöntötték régi 
munkatáraikat, barátaikat. Nagyon könnyes volt az emlékezés, de sokat nevettünk is együtt! 
 
What followed was a time of remembering. Several people were asked to share one or two stories 
that started out with the words, "I remember when..." Jerry and Jan first shared some of their 
memories and they were followed by Lynette, Eszter, Gerry, Péter, Hajnalka, Norbi, Zita, and Ákos. 
At the end of this time we showed two video greetings sent from abroad, from Paulo Bettiol and 
Marcie Huson Potts. This was a very special time of tears and laughter! 
 
 
 
 



 

 
The service concluded with a time of blessing and prayer for the Colemans (including David), led by Katie, 
Larry, Gerry, and Péter. As a parting gift, the church gave the Colemans an original drawing by the noted 
Hungarian graphic artist, Simon András , of Jesus walking on the water and Peter stepping out of the boat. 
 
After the service everyone pitched in to rearrange the room for the reception. Ladies from the church worked 
with Júlia and Katie to prepare the food and serve it. Thanks go out to Zita, Kriszta, Jutka, Hajnalka, Margaret, 
Ella and many others. Many other friends of the Colemans arrived to share this time with the Colemans. We 
were especially delighted those who came from afar -- Lynette from Bratislava, Eszter from Székesfehérvár, 
and Noémi from Sopron. It was a great reunion! 
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