
 خوش آمدید.Overvechtبه 

  خوش آمد می گوییم.Utrechtهمشهریان عزیز از صمیم قلب حضور شما را در 
امیدواریم که خیلی زود در این شهر احساس آرامش و تعلق پیدا کنید.

میخواهیم یک خوش آمدگویی ویژه برای سکونت در این محله ومنطقه داشته باشیم.

Overvechtیک شهر جالب و بی نظیر است ، به دلیل اینکه مردم در این شهر با 
نژادها ، ملیت ها و فرهنگ های متفاوت زندگی می کنند.

 بزرگ نیز هست. شهری که شما به سرعت می توانید درOvervechtاما در عین حال 
آن احساس تنهایی کنید.

ما یک کلیسای محلی هستیم.یک گروه از مردم که به عیسای مسیح ایمان داریم.

ما باور داریم که همگی ما فرزندان خدا هستیم و می توانیم در کنار یکدیگر یک خانواده
باشیم.

 ما شدیدا نیاز داریم یکدیگر را پیدا کنیم و برای زندگیOvervechtدر منطقه ای مثل 
بهتر یاری برسانیم.

به همین دلیل نام کلیسای ما کلیسای محلی می باشد.

با تشکر

  ، ،  Corineیاسین Frank  ، Leendert    ، شیما ،Mihret  ، Xuemei ،
  ، .Ranaعلیرضا محلی       کلیسای در افراد تمامی و



اگر مشتاق هستید می توانید در فعالیت های ما مشارکت کنید.

مغازه ی دست دومی
اینجا یک مغازه ی دست دومی داریم اما همه چیز در آن رایگان می باشد.

 باز می باشد. (به جز روزهای تعطیلت مدرسه)15:00 تا 13:00این محل روزهای دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه از ساعت 
 facebook Weggeefwinkel Utrecht Overvechtاطلعات بیشتر : 

 Camera Obscuradreef 121آدرس : 

کلسا زبان
 صبح کلس آموزش زبان هلندی برقرار می باشد.10:00روزهای سه شنبه ی هر هفته از ساعت 

این آموزش رایگان است.
 Teun de Jagerdreef 1آدرس : 

گروه کار در طبیعت
هر دو هفته یک بار روزهای جمعه صبح ، با گروهی از مردم محله به طبیعت و جنگل می رویم.

بریدن درختان ، هرس کردن ، جمع آوری برگ ها و شاخه ها و هر چیزی که برای نگهداری از طبیعت نیاز هست.
برای اطلعات بیشتر با تلفن یا ایمیل زیر ارتباط برقرار کنید.

 0618409284تلفن : 
 bos@frankmulder.infoایمیل : 

مشارکت کلیسایی
هر هفته روزهای یکشنبه ما با یکدیگر خدا را عبادت میکینم ، سرود می خوانیم ، کتاب مقدس را مطالعه می کنیم و در پایان با هم

شام میخوریم. در مسیح ایمانمان را جشن می گیریم.
طبیعتا مسلمانان عزیز و سایر افراد با باور های متفاوت دیگر از صمیم قلب خوش آمده هستند.

همچنین کودکان هم خوش آمده هستند ، آنها برنامه ها جالب دیگری را با سایر کودکان انجام خواهند داد.
 15:30زمان : 
Teun de Jagerdreef 1آدرس : 

شب زنان
آخرین جمعه هر ماه بانوان محله از فرهنگ های مختلف کنار یکدیگر جمع می شوند ، با هم شام می خورند و مشارکت می کنند.

 Margreet 0647162757اطلعات بیشتر : 

جلسات کتاب مقدسا 
هر دو هفته یک بار روزهای چهارشنبه با هم در گروه های کوچک دیدار می کنیم ، شام می خوریم و به مطالعه ی کتاب مقدس

 تماس حاصل کنید.Frank Mulderمی پردازیم. برای دریافت اطلعات بیشتر با 
0618409284تلفن : 
 frank@frankmulder.infoایمیل: 

جلسات کتاب مقدسا فارسی
روزهای سه شنبه ی هر هفته فارسی زبانان عزیز (ایرانی ها ، افغان ها ، کورد ها و.....) با هم مشارکت می کنند و به بررسی

کتاب مقدس و ایمان مسیحی می پردازند.
همراه با ترجمه برای هلندی زبان ها.

0687625074اطلعات بیشتر : علیرضا 


