
به همگی خواهیم داشت تا ی صبح، فرصت 11ژوئن، در مراسم ساعت  62یکشنبه، عزیزان به اطالع می رساند که روز 
را جشن  "توبی یونگ"خانواده کلیسایی دور هم جمع شویم و غسل تعمید یکی از کودکان کالس ششم خود، بنام عنوان یک 

                                                                                                                                 بگیریم.
خواهند در سالن اصلی بزرگساالن  به چمع )انگلیسی( یپرستش آنان برای بخش نخستین برنامه ینگهدار میت و کودکان

  هستیم. خوشحالبسیار  بزگساالن و کودکان پرستش توامپیوست و ما از این فرصت  پیش آمده برای 

خانواده ها، هنگام ورود میز  صبح کمی متفاوت تر انجام خواهد گرفت. 11ساعت  سرویس کلیسایدر آن روز یکشنبه، 
سالن اصلی خواهند دید. هنگامی که فرزندان خود را چک کردید، همه  یدرب ورود کناردر را )فرزندانشان( چک کردن

ما یک محل ویژه برای بچه ها و خانواده ها یشان خواهیم داشت تا با  می توانید با هم به عنوان یک خانواده به سالن بروید.
 بنشینند. سالنکودکان کلیسا کنار همدیگر در جلوی  نگهداری تیم مربوط به

مشارکت در فرصت و بزرگساالن نیز  آشنا هستندها  آنبا  ها و هم بزرگساالن  خوانیم که هم بچه ما چند آهنگ را می
 ،حس خردسالی خود را می توانند  به یاد آورندبه این وسیله و  داشتخواهند یک آهنگ ویژه کلیسای کودکان را  ندناخو

 ویژه! حرکاتهمراه با  البته

فرصت خواهند یافت تا  و را روی صحنه خواهند دید در برنامه های کودکان کلیسادوستان خود را های آشنای  ها چهره بچه
 بگیرند.را در زندگی او جشن   خداوند کار زیبایو  گوش داده توبی ایمانی شهادت و به دهاندیشیدر مورد غسل تعمید 

 کودکان. پس از آن، فراهم خواهد شدبزرگساالن و کودکان  بین ی مشترکدعا فرصتی برای این مراسم انتهایدر همچنین
 .پایان ترم را برگزار نمایندتا جشن  خواهند رفتمخصوص کودکان  محل سالنهایخود به  تیم نگهداری به اتفاق

کلیسای  و عالی متنوع ، واحد م که به عنوان یک خانوادهمطمئناً صبح فوق العاده ای خواهد بود و ما مشتاقانه منتظر هستی
 هم باشیم! دور نیوهوپ

صبح شرکت می کنید، ممکن است مایل  9مول در سرویس ساعت برای پیوستن به ما برنامه ریزی کنید اگر به طور مع
 یکشنبه بیایید و به این برنامه لذتبخش بپیوندید! اینصبح  11ساعت  درباشید که 
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