UITNODIGING

Come together!
Augustinuspark 1

zaterdag 28 september
14.00-18.00 uur

Welkom aan nieuw- en oudAmstelveners, gezamenlijke kerken
in Amstelveen nodigen u uit!

Come together!
Nieuw- en oud-Amstelveners ontmoeten elkaar

Ontmoet je graag mensen uit andere landen? Wil je hun speciale recepten proeven?
Ben je trots op je eigen keukenkunst?
Of je nu na een korte of lange reis een plek in Amstelveen gevonden hebt, of al
vele jaren in Amstelveen woont en leeft; kom en ontmoet elkaar tijdens een grote
gevarieerde maaltijd. Leer nieuwe vrienden kennen met interessante verhalen!
Na een activiteit voor kinderen en volwassenen, is er veel tijd om kennis met elkaar te
maken. Breng een hoofdgerecht mee – zo veel als je zelf zou willen eten, of iets meer.
Al het eten komt op een grote tafel en delen we met elkaar. Wij zorgen voor drinken.

New and currect Residents of Amstelveen meet each other
Do you like to make new friends? Would you like to know how they cook, and what
they eat? Are you proud of your own culinary recipes?
After an activity for kids and adults, there is time to eat and meet each other. Please
bring a meal, preferably a speciality of your own country. Bring as much as you would
like to eat yourself. We would like to meet you and introduce you to our friends
during this very divers meal and learn to know their great stories!

:دﯾﺪار وﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﻗﺪﯾﻤﯽ آﻣﺴﺘﻠﻔﯿﻦ
آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ؟
آﯾﺎ دوﺳﺖ دارﯾﺪ از ﻏﺬاﯾﯽ آﻧﻬﺎ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻨﺮی آﺷﭙﺰی ﺧﻮﯾﺶ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ )ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﮐﻮدﮐﺎن ( زﻣﺎن زﯾﺎد ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و دور ﻫﻢ
. ﻏﺬا )ﺻﺮف (ﻣﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
ً اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ
. ﻟﻄﻔﺎ از ﻏﺬاﯾﯽ ﻟﺬﯾﺬ ﮐﺸﻮرﺗﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ
ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ وداﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ

Aanmelden en informatie email: cometogether@rkamstelland.nl
Waar:	Paaskerk, Augustinuspark 1, 1185 CN Amstelveen
Wanneer: zaterdag 28 september van 14.00 - 18.00 uur

