
Soest December 1, 2020  

 

Reminder about the Arabic meeting of January 16, 2021 

 

We pray that all brothers and sisters, from all backgrounds living in the 

Netherlands, especially those who understands any Arabic dialect, are 

well. We would like to welcome you in the Arabic meeting next month. 

The meeting will take place at the headquarters of Cornerstone 

Ministries: Weteringpad 48, 3762 EN Soest  

 

In this time of Covid-19 we all somehow live under stress and 

psychological problems, across the country.  

As believers, we witness that God loves his people and He will never 

forget his promises, that are written in the bible. His word remains alive 

forever. We are God’s own and live with Him.  

At this time, we witness that we need each other, and our relationship will 

be a cause of spiritual revival, bringing blessings, and peace for this 

nation.  

 

Would you please let us know as soon as possible if you are going to 

attend the meeting by sending an email to: arabic.meeting@outlook.com, 

text us, or use WhatsApp to the following number: 0683140415 before 

January 12, 2021  

 

Would you please communicate to us the number of people coming 

with you.  

We wish you in advance Happy new year 2021 full of blessings to you 

and your family.  

 

With many blessing, peace and grace, until we meet,  

Your brother in the Lord M. Baraket  

 

Note: After studying His Word, the time is open for fellowship and 

acquaintance, with coffee/tea and sweets at your convenience.  

 

The first meeting will take place on the 16-01-2021, from 14:00 to 16:00 

 

 

 

 2020ديسمبر   1سوست، 

 

  2021 -01-16 تذكير بخصوص االجتماع العربي في

 

رجائنا أن كل اإلخوة واألخوات من جميع الخلفيات، الذين يسكنون في أنحاء  

هولندا وخصوصا الذين يفهمون العربية أن يكونوا بخير. نريد أن نرحب بكم في  

بمقر منظمة   الدارجة، تنظيمه في الشهر القادم باللغة العربيةاالجتماع الذي نريد 

  Weteringpad 48, 3762 EN Soest  حجر الزاوية العنوان:

  

طبعا في هذا الوقت كلنا نعيش في ظروف صعبة من كل النواحي مثل مرض  

  كورونا والمشاكل النفسية التي تدور في البالد.

ينسى وعوده التي وعد بها في كتابه   ولن نشهد كمؤمنين أن الرب يحب شعبه

  معه. ونعيش المقدس. كلمته الزالت حية لألبد. الرب يريد منا أيضا أن نكون له

ستكون سبب انتعاش   وعالقتنا في هذا الوقت نشهد بأننا محتاجين لبعضنا البعض،

  روحي وسبب بركة ونور في هذه البالد.

 

 يميل التالي:  على اإل  نرجو أن تتصل بنا في أقرب وقت ممكن

arabic.meeting@outlook.com  أو إرسال رسالة قصيرة على رقم الهاتف 

   2021-01- 12 وذلك قبل يوم  0683140415 آب:ـ أو الواتس

 

  بعدد األشخاص القادمين معك)م(. إعالمنا منك)م( نرجو كما

 

  مباركة لكم ولكل عائالتكم. 2021 نتمنى لكم مسبقا سنة

 

   نلتقي، سالم ونعمة الرب معكم الى ان

 

  أخوكم في الرب محمد بركات 

 

الكتاب المقدس سيكون الوقت مفتوح للتعارف مع   وشركة الدراسة مالحظة: بعد 

 .قهوة/شاي وحلويات 

 

  الثانية إلى الرابعة مساًءا.من الساعة  2021–01–16أول لقاء في يوم السبت 
 

mailto:arabic.meeting@outlook.com

