Informaåii
In memoriam
DEMIAN PETRU
(1918 - 2008)
Nãscut la data de 11 iunie 1918 în localitatea
Boianu Mare, Petru Demian a avut parte de o
educaþie creºtinã. În anul 1934 a încheiat legãmânt
cu Domnul în apa botezului. Cu un an mai târziu
a început sã predice Evanghelia. În anul 1942 s-a
cãsãtorit cu sora Raveica. Dumnezeu a binecuvântat cãsãtoria lor cu 7 copii: Aurel, Ionel,
Tiberiu, Maria, Leontin, Daniel ºi Florica.
Râvna sa pentru evanghelie ºi dragostea de
oameni l-au însoþit toatã viaþa. A fost ordinat în
slujba de pastor în anul 1948, având în sector 9
biserici: Boianu Mare, Corboaia, Suiug, Dijir,
Almaºu Mare, Chiribiº, Poiana, Ciutelec ºi Bogei.
În 1967 s-a mutat cu familia în localitatea Chiribiº.

Dupã 54 de ani de cãsnicie
se desparte de sora Raveica,
urmând apoi 12 ani de vãduvie pe care îi împãrtãºeºte cu
familia, în mod special cu
sora Florica.
În 21 februarie 2008
Dumnezeu l-a chemat acasã.
Serviciul de înmormântare a
avut loc la data de 24 februarie 2008 fiind prezenþi
pastori ºi prezbiteri din bisericile apropiate. Serviciul de înmormântare a fost condus de pastorul Pop
Ionicã. Au avut scurte alocuþiuni urmãtorii slujitori: Bozga Octavian, Farcaº Ioan, Tunduc Florian,
Hercut Gavril, Bodog Ioan, Silaghi Gavril, Chichinejdi Viorel, Babalai Gheorghe, senatorul Radu
Þârlea, din partea Comunitãþii de Oradea, Bodog
Ioan, secretarul Comunitãþii, iar din partea conducerii Cultului, Moldovan Ioan, vicepreºedinte.
POP IONICÃ

ANUNÞ
CASA DE BÃTRÂNI „ELIM” - din comuna
Solonþ, judeþul Bacãu, angajeazã ASISTENT
SOCIAL ºi ASISTENT MEDICAL (CREªTINI).
Cei interesaþi pot cere relaþii la telefon
0234.387.690 sau prin Internet, la adresa de
e-mail: elimnursing@gmail.com.
Fondatã în 1998 de pastorul Vasile Bara din
Perth, Australia, Casa de bãtrâni Elim este o fundaþie umanitarã non-profit, care îngrijeºte bãtrâni
dezavantajaþi din România, în aºezãmântul aflat
la 50 de km. vest de Bacãu, poalele munþilor.

Personalul fundaþiei ºi bãtrânii aflaþi în îngrijire
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