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احتفال خدمة النساء بيوم المرأة وعيد الأم

  

 لشهر آذارالكنيسة الانجيلية المعمدانية كفرياسيفاللقاء الشهري لخدمة النساء في 
كان مميزاً حيث خصص للبرنامج الإحتفالي للأخوات بمناسبتين: يوم المرأة وعيد الأم,

نظمته الأخت دعد عودة منسقة الخدمة, كما قامت الاخت لوريت عوده بتقديم فقرات البرنامج
.. 

  

-

  

  

وكانت التحضيرات لهذه المناسبة قد بدأت منذ أسابيع بشراء وتجهيز الهدايا التي قدمتها
الكنيسة للمحتفلات وبترتيبات لعرض فيلم "الأم تريزا" والضيافة التي تبرع الأخ سليمان

ناصر والأخ طعمه دلة بتقديمها (يعني هي مرّة في السنة الأخوات يرتاحوا ويتدللوا
والإخوة يهتموا في تضييفهن).

  

-

  

 على خدمتهن المتفانيةفرحرماح و ماجدةشمل البرنامج صلاة وتكريم خاص للأخوات 
والمباركة في الموقع الإلكتروني للكنيسة 

www.kychurch.org
(خدمة الصلاة وطباعة مقالات من مجلة مصباح الحق), قراءة قصيدة بقلم الأخت دعد وإلقاء

الأخت 
ناهد ناصر

, عرض لفيلم على مرحلتين مع ضيافة في الوسط, نقاش وتعليقات حوله وصلاة في مجموعات صغيرة
ثم توزيع الهدايا على المشاركات.

  

-
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"مديرة جمعية الكتاب المقدس في البلاد, قامت مشكورةدينا كتناشو ضيفة البرنامج, الأخت 
بتقديم الفيلم" والترجمة الفورية والنقاش بعد العرض.

  

في تجهيز الهدايا وتوزيعها وخدمة الضيافة.MM'Sولا ننسى تعب الأحداث وخاصة مجموعة ال- 
فكل عام والجميع بخير.

  

-

  

  

  

--
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