
أهل بكم في أوفرفيخت  

جاري ىوجارتي ىالعزيزين، ىنرحب ىبكم ىمن ىكل ىقلبنا ىفي ىاوترخت، ىنتمن ىان
تتأقلموا ىعرلى ىالبيت ىبسعرة. ى

نرحب ىبكم ىفي ىمنطقتنا،اوفرفيخت.اوفرفيخت ىهو ىحي ىرائع، ىالسبب ىتعيش
فيه ىالناس ىمن ىجميع ىانحاء ىالعالم. ىوكذلك ىاوفرفيخت ىحي ىكبي. ىانه ىحي

حيث ىيمكنك ىبسهوله. ىالشعور ىبلوحدة ىفيه ى. ى
 ى ى

نحن ىكنيسة. ىنحن ىمجموعرة ىمن ىالناس ىالذين ىيريدون ىاتباع ىالسيح. ىنحن
نؤمن ىاننا ىكلنا ىابناء ىالرب، ىونحن ىممكن ىان ىنكون ىعرائلة ىواحدة. ىفي ىحي

مثل ىأوفيفيخت
نحن ىبحاجة ىإلى ىأن ىنبحث ىعرن ىبعض ىونساعرد ىبعضنا ىالبعض ىلكي

نعيش!
لهذا ىالسبب ىنحن ىندعرى ى"كنيسة ىالحي". ىنرحب ىبكم ىمن ىقلبنا ىفي ىواحدة

من ىأنشطتنا. ى
تحياتنا ىالقلبية، ىكورينا، ىياسي، ىفرانك، ىلينديرت، ىشيماء،مييت،
ديانا،اكسومي، ىعرلييزا،وهناك ىناس ىاخرين ىمن ىكنيسة ىالحي. ى

Corine, Jasin, Frank, Leendert, Shima, Miret, Dianne, Xuemei,
Alireza en alle andere mensen van de buurtkerkى 



النشاطات الت ننظمها مع جنبا الى جنب مع اشخاص اخرين
متجر الهدايا

هو ىمتجر ىالشياء ىالستعملة، ىلكن ىكل ىش ىمجانا. ىالزيد ىمن ىالعلومات ىعرلى ىالفيس ىبوك: ى
Weggeefwinkel Utrecht Overvecht

 ى( ىمغلق ىفي ىالعطل ىالدرسية). ىالعنوان ىهو ى: ى.15.00 ىالى ى13.00الوقت: ىالثاني،الربعاء ىوالجمعة ىمن ىالساعرة ى
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درس اللغة
درس ىاللغة ىالهولندية ىللمبتدئيي. ىالتدريس ىمجانا. ىتستطيع ىالجئ ىمرة ىللمشاهدة. ى

العنوان ىهو: ى ى10.00الوقت ىالثلثااء: ىالساعرة ى
Buurthuis De Jager, Teun de Jagerdreef 1

 ى
مجموعة الطبيعة

كل ىاسبوعري ىنذهب ىفي ىيوم ىالجمعة ىصباحا ىمع ىمجموعرة ىمن ىالناس ىنشتغل ىفي ىالطبيعة. ىنقطع،نقلم،
نش، ىكنس.عرمل ىكل ىمايلزم ىلرعراية ىالغابة.

. ى12.30الى ىالساعرة ى9.00الوقت: ىمرة ىكل ىاسبوعري ىفي ىيوم ىالجمعة، ىالساعرة:
للمعلومات ىالتصال ىب ىفرانك: ى

bos@frankmulder.infoى ى ى ى ى )0618409284( ى ىاو ىارسال ىاليميل 

الحاتفال والكال
كل ىيوم ىأحد ىنجتمع ىللصلة،الغناء،قراءة ىالكتاب ىالقدس ىوتناول ىالطعام.

نحتفل ىبأيماننا ىفي ىيسوع ىالسيح.الناس ىالذين ىلديهم ىايمان ىاخر ىنرحب ىبهم ىمن ىكل ىقلبنا. ىأيضا
الطأفال ىمرحب ىبهم ىولديهم ىبرامج ىخاصة.

 ىالطعام. ىالعنوان: ى ى ى ى ى ى ى ى17.30 ىالحتفال، ى16.00 ىالقهوة، ى15.30الوقت: ى
Buurthuis de Jager, Teun de Jagerdreef 1

 ى ى ى ى ى ى ى ى
يوم للمراة في السماء

التجمع ىوالكل ىمع ىالنساء ىمن ىمختلف ىالثقافات.
. ىللمعلومات ىالتصال ىب ىمارغريت ى18.30الوقت: ىأخر ىجمعة ىمن ىالشهر، ىالساعرة: ى

)06-41762757) (Margreet(ى 

دراسة الكتاب القمدس
معا ىوقراءة ىمن ىالكتاب ىالقدس ىمع ىالناس ىمن ىمختلف ىالثقافات.الطعام ىتناول ى

18.00الوقت: ىالربعاء ىالساعرة ىال ى
. ىمرة ى ىكل ىاسبوعري ىفي ىعرناوين ىمختلفة ىللمعلوماتfrank@frankmulder.info) ىأو ىالبيد ى06-18409284(

التصال ىب ىفرانك. ى

الفارسية دراسة الكتاب القمدس
معا،نقراء ىالكتاب ىالقدس ىونصلي، ىلليرانيي ىوالكراد ىوالفغان. ىنأكل ى

التجمة ىمن ىالهولندية.
).0687625074(عرليضرا ى. ىللمعلومات ى ىالتصال ىب ى ى18.0الوقت: ىكل ىثالثااء ىمساءا ىالساعرة ى: ى


