
 



 

 

TURNEUL CORULUI EVANGHELIC “LAUDATE DOMINUM” 
 1-14 IULIE 2019 România 

 

 
Biserici Organizatoare: 
Biserica Penticostală Română, Kitchener, ON, Canada (Pastor Corneliu Barsan) 

Biserica Penticostală Română “Elim”, Hollywood, FL, SUA (Pastor Nelu Rus) 

 

Coordonatori Proiect 

 Pastor Coordonator: Dani Lela (România) 

 Pastor de Tineret: Andrei Bălulescu (Kitchener) 

 Departamentul de Ajutorare: Diacon Dorel Lador (Florida) 

 Organizare Emil Iepurar (Florida) 

 Departamentul de Muzică: Marian Fedur (România) 

 Organizare Servicii Cazare/Masă: Rodica Lador (Florida) 

 

  

Obiective: 

1. Slujirea prin cântare,  a Corului Evanghelic “Laudate Dominum”Corul este 

format din membrii slujitori ai Bisericilor Române din Statele Unite, Canada, Europa. 

2.Pentru un timp de două săptămâni suntem interesați de: 

Părtașie în rugăciune și Cuvânt, Repetiții, Socializare, Echipare, Slujire. 

2. Ajutorarea Săracilor (Proiecte Diverse care vin în sprijinul oamenilor cu nevoi 

financiare). 

3. Evanghelizarea oamenilor nemântuiți prin propovăduirea evangheliei în Biserici 

sau Case de Cultură. 



 

Subiectul dezbătut în cântare și în învățătură: 
 

Genericul nostru în care se va regăsi și Imnul Turneului (“Un simplu cantec eu Iti cant”) 

Motto: ”Tu esti Dumnezeul meu, si eu Te voi lauda”Psalmul 118:28a 

 

Prin acest generic ales, dorim să învățăm simplitatea în închinare, nu simplismul sau 

superficialul. De cele mai multe ori lucrurile simple pornesc de la o persoană simplă, care, în 

mod personal, cum făcea și psalmistul, “eu”  într-o relație declarativă cu Dumnezeu-Tatăl “Tu 

esti Dumnezeul meu”,  face în mod simplu, ceea ce toți credincioșii ar trebui să facă zilnic  “Te 

voi lauda”. 

 

Forma de Organizare: 

  

Partea I (se va desfășura pe două departamente) 

 Departamentul de Muzica: 

Tabăra de Repetiții/Studiu Biblic/Rugăciune/Echipare etc. 

Locația Elim din Localitatea Izvoare,Jud.Neamț.  

 Departamentul de Ajutorare 

Slujirea in domeniul caritabil (familii sărace, orfelinate, cantine sociale, etc)prin proiecte 

specifice. 

 

Partea a II a 

 

În aceste zile ne propunem să  slujim în Bisericile din țară sau Case de Cultură prin 

propovaduirea Evangheliei atât prin cântare cât și prin predicare. La finalul slujbelor ne 

propunem să oferim și materiale gratis celor care doresc (Biblii,CD-ul Corului Laudate 

Dominum, etc.). Orașele în care ne dorim să ajungem în acest an sunt: Suceava, Tîrgu Mureș, 

Baia Mare, Satu Mare, Sibiu Arad, Cluj Napoca. 

 

Condiții de Participare: 

 

 POT  PARTICIPA: 

Tineri cu o chemare specială în Cântarea de Laudă. 

Tinerii care pot participa trebuie să fie implicați 100% în Departamentul de Muzică al Bisericii. 

Vârsta minimă 15 ani excepție fiind persoanele de 14 ani (cu o activitate muzicală specială în 

biserică, dar aceasta în funcție de locurile rămase). 

În Propovăduirea Cuvântului vom avea ca slujitori invitați Pastori din țară sau diaspora. 

 

Ținuta Comună: 

Tricouri Galben închis (Fetele) Mov închis (Băieții) (2 tricouri de persoană) (nuanțele la băieți și 

fete pot fi extrase din afiș). 

 

Lideri Responsabili pentru înscrieri în turneul  

Corului Evanghelic ”LAUDATE DOMINUM” Iulie, 2018. 

 



 

 

SUA/CANADA: 

 

 Dinu Fedur  206-488-3946 (SUA) 

 Semida Ilițoi 519-998-4109 (Canada) 

 Tiffany Moldovan: 916-220-5677 (Florida) 

 

ROMANIA/EUROPA: 

 

Marian Fedur: 0741-654-706 

 

Înscrieri prin e-mail : laudatedominum@yahoo.com 

 

Pagina oficială (website) 

 

 Pentru anunțuri și detalii pe tot parcursul turneului ne puteti urmării pe: 

www.traiestetiviatacufolos.com 

 

Taxa de Participare: 

 

400 C$ (pentru cei din Canada), 

350 $ (pentru cei din SUA) 

200 Eu (pentru cei din Europa) 

400 de lei (pentru cei din Romania). 

 

Ce include taxa?( cazarea, mancarea, caietul coristului, 2 tricouri pentru fiecare corist 

si transportul cu autocarul.) 

 

Alte Donații: 

Pentru alte contribuții financiare privind lucrarea cu săracii se vor putea face donații 

special pe adresa Bisericii Elim Romanian Church of God FL 

1811 Arthur St., Hollywood – FL, 33020 USA 

SAU 
La incepututl Turneului, când se va face strângerea donațiilor pentru săraci. 

 Persoană de Contact:  
Dorel Lador  954-668-8082 

 

Alte detalii: 

Pentru orice detalii de organizare privind trasnportul pentru cei din SUA sau alte detalii de 

organizare: 

 Persoană de Contact: Emil Iepurar 754-423-2545 

Pentru orice detalii de organizare privind trasnportul pentru cei din România/Europa sau alte 

detalii de organizare: 

 Persoană de Contact: Marian Fedur  0741-654-706 

 

mailto:laudatedominum@yahoo.com
http://www.traiestetiviatacufolos.com/


CALENDARUL MISIUNII  

 

◄ June July 2019 August ► 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De la ora 18:00 

Sosirea 

Participantilor 

la 

Locatia Elim 

Izvoare 

1 
Deschiderea 

Turneului si 

Intalinirea 

Participantilor 

Repetitii pe 

Compartimente 

(SATB) 

Timp 

deInvatatura si 

Rugaciune 

Timp de 

Consiliere 

2 
Repetitii pe 

compartimente 

Cor (P. I) 

Seminarii 

Dirijori 

Repetitii pe 

compartimente 

Cor (P. a II a) 

Proiecte 

Ajutorari 

Cu 

Echipa a II a 

3 
Repetitii pe 

compartimente 

Cor (P. I) 

Seminarii 

Instrumentisti 

Repetitii pe 

compartimente 

Cor (P. a II a) 

Proiecte 

Ajutorari 

Cu 

Echipa a II a 

4 
Repetitii 

Ansamblu Cor 

Cor (P. I) 

Seminarii 

Dirijori 

Repetitii 

Ansamblu Cor 

Cor (P.a II a) 

Proiecte 

Ajutorari 

Cu 

Echipa a II a 

5 
 

 

REPETITIA 

GENERALA 

 

Foc de Tabara 

 

 

Proiecte 

Ajutorari 

Cu 

Echipa a II a 

6 

 

 

 

 

 

 
Zi de Calatorie 
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Evanghelizare 

1 

 

Evanghelizare 

2 
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Evanghelizare 
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Evanghelizare 
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Evanghelizare 
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Evanghelizare 
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Zi de Calatorie 
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Evanghelizare 

8 

 

Evanghelizare 

9 

Final Turneu 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regulamentul Turneului 
 

Detalii Generale: 

 toate partașiile și repetițiile sunt obligatorii.  

 nu se admite absența la nici un eveniment făcut împreună.  

 vârsta minimă pentru cei care pot participa este 15 ani.  

 repertoriul de cântări va fi cântat în totalitate în limba română.  

 nu se admit întîrzierile la repetiții, la seriviciile de evanghelizare și nici la orele stabilite 

pentru plecare.  

 ținuta vestimentară pe tot parcursul turneului va trebui să se încadreze în principiile 

morale, stabilite de Bisericile Penticostale din Romînia, unde vom sluji.  

 

Atăt la fete cît și la băieți este interzis(a):  

 purtarea de bijuterii (cercei, lanuțuri, inele, brățări)indiferent de constructia sau materialul 

din care e facut.  

 folosirea blugilor tăiați,rupți sau a hainelor indecente.  

 părul vopsit într-un mod extravagant și tunsori exagerate.  

 folosirea gumei de mestecat sau a telefonului mobil la repetiții sau orice eveniment 

comun  

 manifestarea prieteniilor, indiferent de gradul de relație cu care vi în tabără (excepție cei 

căsătoriți).  

  

Pentru fete este interzis:  

 vopsitul unghiilor în diferite culori(exepție făcând lacul incolor)  

 folisrea make-up-urilor foarte puternice și a rujurilor.  

 purterea hainelor decoltate, blugi strâmți, fuste scurte, sau combinatia fusta-pantaloni. 

Deasemena nu se admit colanți sau leggings (nici măcar cu rol de pijamale).  

 

Pentru baieți este interzis:  

 sa vină cu pantaloni sau tricouri strâmți  

 cu barbă mare și nearanjată.(de preferat ar fi, bărbierit) 

  

Detalii pentru Serviciile de Evanghelizare:  

 La serviciile divine fetele indiferent daca sunt căsătorite sau nu va trebui sa poarte pe 

cap o bendiță neagră (veți primii in turneu) sau purtată sub formă de batic, asta doar in cazul 

solicitarii bisericii sau după încredințarea cuiva.  

 Toți participanții trebuie sa aibe cel puțin 2 schimburi de haine de gală pentru 

serviciile duble de Duminică sau pentru serviciile speciale de Evanghelizare.  

 Cand vom purta tricourile, o vom face toți în comun și tot atunci e obligatoriu 

pantaloni negrii/ respectiv fustă negră.(ambele pantalonii sau fusta pot fi și din blugi dar să fie 

negrii și să fie pe cât se poate, eleganți, spălați și călcați. Incaltamintea trebuie să fie neagră.(și la 

fel ciorapi negrii la băieți).  

  

 



Alte Detalii:  
Deoarece turneul acesta are ca scop și cunoasterea noastră și lucrarea in grup, pe tot 

parcursul turneului tinerii (indiferent dacă sunt români sau români-americani) se vor rota între ei 

pe scaune, in autocar.  

Cazarea în camere se va face prin tragere la sorț.  

Deși se va încerca o găzduire foarte bună pe tot parcursul turneului, dacă se întâmplă sa fim 

cazați uneori in condiții mai grele nu faceți critici la adresa nimanui.  

Discuțiile contradictorii vulgare,folosirea injuriilor între membrii sau obrazniciile vor fi 

penalizate prin eliminarea din turneu.  

 La începutul și la terminarea fiecarei slujbe este datoria noastră a grupului să ne ne 

aranjăm scena pentru a putea cânta.(pentru asta fiecare membru din grup fie fată fie băiat va avea 

sarcini de indeplinit).  

 Pe autocar trebuie să se păstreze o atmosferă creștinească nu prin exces de gălăgie, 

muzică la un volum exagerat, manifestări ieșite din comun,  

 Banii de cheltuială pentru cumpărături personale in afară de mâncare sau urgențe, se  

vor folosi înainte sau după terminarea turneului.  

 Ora de culcare indiferent dacă va fi in familii sau la hotel va fi 22:30, iar în 

familii va rog păstrați regulile gazdelor și pe cât posibil nu creați tensiuni in privinta acesta.  

 

---------------- 

 

Acest regulament, a fost întocmit pentru a avea o reușită bună împreună în slujire și 

pentru a da prilej celor ce ne ascultă, să vadă în noi o Evanghelie Traită cu un cod moral de 

Creștini Autentici.  

 

Fiecare membru din grup care participă în turneu va trebui să semneze mai jos, 

semnătură prin care confirmă, RESPECTAREA REGULAMENTULUI.  

 

In caz contrar, nu se va permite nimănui, care nu semnează, participarea în turneu, 

iar daca vor fi persoane care semnează și nu repectă regulamentul va fi eliminat din echipa 

turneului.  

 

 

Echipa “Laudate Dominum”  

 

Subsemnatul__________________________________________, sunt de acord să respect 

regulamentul de participare scris mai sus. În caz contrar, voi părăsi echipa turneului.  

 

 

___________________________________  

(Semnatura) 
 

 



 



 
 

“LAUDATE DOMINUM” EVANGELICAL CHOIR  TOUR 
 JULY 1 – 14, 2019 România 

 

 
Organizing Churches : 
Romanian Pentecostal Church, Kitchener, ON, Canada (Pastor Corneliu Barsan) 
“Elim” Romanian Pentecostal Church, Hollywood, FL, SUA (Pastor Nelu Rus) 
 
Project Coordinators  

• Coordinating Pastor: Dani Lela (România) 
• Youth Pastor: Andrei Bălulescu (Kitchener) 
• Charitable Aid Department: Diacon Dorel Lador (Florida) 
• Organization: Emil Iepurar (Florida) 
• Music Department: Marian Fedur (România) 
• Lodging/Dining Organization: Rodica Lador (Florida) 

 
  

Objectives: 
1. Ministry through song by the “Laudate Dominum” Evangelical Choir. The choir is formed by 

members of Romanian churches from the USA, Canada and Europe.  
2. For two weeks, we are going to focus on: Fellowship in prayer and the Word, Practices, 

Social functions, training and ministry 
3. Charitable activities to help the poor (Diverse projects which will come to aid people in 

financial need)  
4. Spreading the Gospel to non-believers through Gospel-spreading services in churches or 

public venues Evangelism 



Theme to be explored through song and teaching:  
 

The motto of our project is also found in the Hymn/Song of our Tour: (“A Simple Song I 
Sing to You”)  

 
Motto: ”You are my God and I will praise You” Psalmul 118:28a 
 
Through the chosen motto, we intend to teach simplicity in worship, not dilution or 

superficiality”. Most of the time, simple things commence from a simple person, which at a 
personal level, makes the relationship with God personal by bringing “I” to the relationship. By 
declaring as the Psalmist did, “You are my God”, in simple fashion we do as all believers ought 
to do on a daily basis: “I will praise You”.  
 
Form of Organization:  
  
Part I (will occur through two departments)  

• Music Department: 
Camp for Music Practice/Bible Study/Prayer/Training etc. 
Location: Elim, Izvoare City,.Neamț County.  

• Charitable Aid Department 
Ministering through charitable aid (poor families, orphanages, soup kitchens, etc.) through 
specific projects.  
 
Part II 
 

During the days the camp will be taking place, we intent to serve in Churches or Public 
Venues by spreading the Gospel through song and through preaching. At the end of the services, 
we propose to offer free literature and media materials to those who are interested (Bibles, CDs 
of the Laudate Dominum Choir, etc.) The cities where we would like to minister this year are: 
Suceava, Tîrgu Mureș, Baia Mare, Satu Mare, Sibiu Arad, Cluj Napoca. 

 
Conditions for Participation:  
 
To participate, interested candidates must be: 
 Youth with a special calling to serve through singing/music 
 The Youth that participate must be 100% involved in their respective Church’s Music 

Department Minimum age: 15 years old (exceptions include 14 year old youth who 
demonstrate a special degree of musical ministry in their church, to the extent there are 
enough spots available).  

 
 The preaching of the Word will be done through various preachers invited from Romania or 
from abroad.  
 
Expected dress code: 
Dark Yellow T-Shirts (Girls) Dark Purple (Boys) (2 T-shirts per person) (the color range for 
boys and girls can be taken from the front page) 



 
Leaders responsible for Tour Registration:  
 
USA/CANADA: 
 

• Dinu Fedur  206-488-3946 (SUA) 
• Semida Ilițoi 519-998-4109 (Canada) 
• Tiffany Moldovan: 916-220-5677 (Florida) 

 
ROMANIA/EUROPE: 
 
Marian Fedur: 0741-654-706 
 
E-mail registration: laudatedominum@yahoo.com 
 
Official Website: 
 

• For announcements and details throughout the tour, please follow: 
www.traiestetiviatacufolos.com 

 
Participation Fees: 
 
400 $CAD (Canadian Participants), 
350 $USD (USA Participants) 
200 EUR (European Participants) 
400 de lei (Romanian Participants). 
 

What does the fee cover? (lodging, food, choir book, 2 t-shirts and coach bus transport)  
 
Other donations:  
For other financial contributions regarding charitable aid for the poor, donations can be made to 
the below address:  
 
Elim Romanian Church of God FL 
1811 Arthur St., Hollywood – FL, 33020 USA 
 
OR 
 
At the start of the tour we will be holding a fundraiser for the charitable aid activities that will 
follow: 

• Charitable aid contact person: 
Dorel Lador 954-668-8082 
 
Other details: 

For any details regarding organization and transport related matters from potential 
participants in the USA or Canada, please contact:  

mailto:laudatedominum@yahoo.com
http://www.traiestetiviatacufolos.com/


• Contact Person: Emil Iepurar 754-423-2545 
 For any details regarding organization and transport related matters from potential 

participants in Europe or Romania, please contact: 
• Contact Person: Marian Fedur  0741-654-706 

 
TOUR CALENDAR 
 

◄ June July 2019 August ► 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
From 18:00 

Arrival of participants 
at Elim, 

Izvoare City 

1 
Tour Kickoff 
and Gathering 
of Participants 

Practice by 
Voice 

Category 
(SATB) 

 Prayer and 
teaching 
session 

Counseling 
session 

2 
Practice by 

Voice 
Category 
(Part. I) 

 Seminar for 
Directors 

Practice by 
Voice 

Category 
 (Part. II) 

Charitable aid 
project with 

Team II 

3 
Practice by 

Voice Category 
(Part. I) 

Seminar for 
Instrumentalists 

Practice by 
Voice Category 

 (Part II) 
Charitable Aid 

Project with 
Team  II 

4 
Whole Choir 
Practice (Part 

I) 
Seminar for 

Directors 
Whole Choir 
Practice (Part 

II) 
Charitable 
Aid Project 

with Team II  

5 
 

 
General 
Practice 

 
Camp Fire 

 
 

Charitable Aid 
Project with 

Team II  

6 
 
 
 
 
 
 

Travel Day 
 

 
 
 

7 
 

EvangelismEvangelism 
1 
 

Evangelism 
2 

8 
 

 
Evangelism 

3 
 

 
 

9 
 

 
Evangelism 

4 
 
 

10 
 
 

Evangelism 
5 
 
 

11 
 

 
Evangelism 

6 
 
 

12 
 

 
Evangelism 

7 
 
 

13 
 

 
Travel Day 

 
 

 
 
 

14 
 

Evangelism 
8 
 

Evangelism 
9 

End of Tour  

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tour Rules 
 
General Details: 

• All fellowships and practices are mandatory  
• No absences to communal group events are permitted  
• Minimum age of participants is 15 years of age  
• Song repertoire will be only Romanian  
• Tardiness (late arrival) to practices, Evangelism services or any other scheduled times for 

departure is not permitted  
• Clothing rules for the entire tour must be in compliance with the moral principles 

established by the Romanian Pentecostal churches where we will be serving  
 
For boys and girls, the following are strictly not permitted: 

• Wearing jewelry of any kind (earrings, chains, rings, bracelets) regardless of their 
composition or material they have been constructed from  

• Wearing ripped or broken jeans and any other clothes that are indecent  
• Hair dyed in an extravagant way and exaggerated hair cuts  
• Using chewing gum or cellphone use during practices or any other public/group event  
• The presence of cross gender friendships (i.e. dating/courtship) regardless of stage of 

relationship (married couples are exceptions)  
 

For girls, the following are strictly not permitted: 
• Nail polish/decorating  except clear polish 
• Excessive/strong use of makeup (i.e. liner, lipstick, etc.)  
• Wearing low-cut tops, tight jeans, short skirts or the combination of skirts and pants. 

Leggings are strictly not permitted (even as pajamas)  
 
Boys are strictly not permitted to: 

• Wear tight pants or t-shirts  
• Have a big and un-groomed beard. A clean shave is preferred.  

  
Details for Evangelism services:  
At divine services: All girls (regardless if married or not) will have to wear a head covering 
(received as part of the tour gift) or their own “batic” to the extent it is requested as such by the 
church or personal faith. All participants must have at least two changes of formal church 
clothing for the dual Sunday services or for the multiple Evangelism services.  
When we will wear our t-shirts we will all do it together and as such, the t-shirts must be 
accompanied by black pants (boys)/black skirt (girls). The pants or skirt can be jeans as long as 
they are clean, free of wrinkles/ironed and elegantly groomed. Shoes must also be black. 
Pantyhose/socks must also be black.  
 



 
Other details:  

• As the purpose of the tour also includes our acquaintance with one another and getting to 
learn to work together as a group, during the course of the tour, everyone (regardless of 
home country) will be required to sit in different seats on the coach bus. Lodging 
allocations will be done randomly (names picked out of a hat)  

• Even though we attempt to arrange excellent accommodations for the entire tour, should 
the reality be otherwise, we will not criticize or complain under any circumstance.  

• Debates, swearing or other inappropriate behavior will be penalized by elimination from 
the tour.  

• At the beginning and end of every service, it is our duty as a group to set up and take 
down the stage and equipment required for our service and as such, every boy and girl 
would have a designated duty.   

• On the bus, we need to maintain a Christian atmosphere without excessive noise, loud 
music, inappropriate activities or manifestations  

• Spending money for personal purchases except for food or emergencies will be used 
after the tour has ended. 

• Bedtime will be 22:30 regardless if the accommodations are at the hotel or at a hosting 
family. If accommodations are at a hosting family, rules of the host must be strictly 
followed and the rise of tensions against such rules are not allowed.  

 
---------------- 

 
This set of rules was created to facilitate a successful outcome for our ministry 

together and towards those that listen to us, to see in us a living Gospel that contains the 
moral code of the Authentic Christian. 

Every member of the group that participates in the tour is required to sign below, 
and by doing so indicates a confirmation to follow the aforementioned rules of the Tour.  

In the absence of the below signature, participation in the Tour will not be allowed. 
Furthermore, should the above noted rules be broken, the individual who breaks the rules 
will have their participation in the tour promptly end and be eliminated from the Tour 
team.  
 
 
“Laudate Dominum” Team 
 
I, the undersigned__________________________________________, agree to respect the 
rules of participation written above. I recognize that not doing so will result in my 
elimination from the Tour team.  
 
 
___________________________________  
(Signature) 
 
 


