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Hãy chỗi dậy  

xây sửa Nhà Chúa! 

 

 

 

 

 
 

 

“Hè, ta hãy chỗi dậy và xây sửa lại!” 
Nê-hê-mi 2: 18 
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Thư mời 

Thay lời Ban Chấp hành Giáo hội và Ban Tổ chức tôi 

trân trọng kính mời toàn thể tôi tớ con cái Chúa, các thân 

hữu trong và ngoài Hội thánh Tin lành Việt Nam tại Ấu châu 

nhiệt liệt tham dự Đại hội Âu châu từ 31.07 đến 04.08.2013 

tại Hòa lan.  

Kính thưa quí vị, năm 1911, trước đây 100 năm, khi 

Tin Lành bắt đầu truyền đến Việt nam, quê hương ta hầu như 

chưa có một tín hữu Tin Lành nào hết. Hiện nay các Hội 

thánh Tin Lành Việt nam có khoảng 1 triệu rưỡi thành viên. 

Cảm tạ Chúa! Tuy nhiên, thưa quí vị, năm 1911 tại Việt nam 

có hơn 20 triệu người chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu là Cứu 

Chúa của mình. Hiện nay, sau 100 năm Tin Lành truyền đến 

Việt nam, tại quê hương ta còn có hơn 90 triệu người chưa 

tiếp nhận ân cứu rỗi của Chúa! Những con số này đòi hỏi 

chúng ta phải suy nghĩ. Các Hội Thánh Tin Lành Việt nam 

phát triển, nhưng phát triển chậm hơn đà tăng dân số, và nếu 

không cải tiến, Hội thánh sẽ chẳng bao gìờ có thể hoàn tất 

đại mạng lệnh truyền giáo mà Chúa Cứu thế đã truyền lại cho 

Hội thánh của Ngài (Ma thi ơ 28:19-20) . 

 Nhìn về Âu châu, nếu so với các Hội Thánh Việt nam 

tại quê nhà và ở các lục địa khác, Hội Thánh Chúa tại Âu 

châu phát triển chậm nhất. Những ai thành tâm với công việc 

Chúa đều phải nhận định rằng, chúng ta cần phải thay đổi 

phương pháp truyền giảng và chiến lược xây dựng Hội thánh. 
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Với tinh thần đó, Ban Chấp Hành Hội thánh Tin Lành 

Việt nam Âu châu có khải tượng xây dựng và phát triển Hội 

thánh theo mô hình „Hội Thánh Nhóm Tế bào“. Mô hình 

„Nhóm Tế bào“  đã được Kinh Thánh dạy dỗ, được Hội 

Thánh đầu tiên áp dụng. Các Hội Thánh „khổng lồ“ và các 

Hội thánh đang phát triển trên toàn thế giới cũng đã và đang 

áp dụng mô hình này, hay nói đúng hơn: nhờ thực hiện mô 

hình „Nhóm Tế bào“ mà một số Hội thánh đã trở thành 

những Hội Thánh „khổng lồ“  (có hàng trăm ngàn tín hữu) 

và là những Hội thánh đang phát triển (số lượng tín hữu gia 

tăng 10% mỗi năm).    

Trong những năm vừa qua, Ban Chấp hành giáo hội 

đã nhờ ơn Chúa nổ lực giới thiệu, vận động, giải thích, phổ 

biến mô hình „Hội thánh Nhóm Tế bào“ (cũng được gọi là 

„Nhóm Nhỏ“) , Viện Thần học đã tổ chức các lớp huấn luyện 

đội ngũ nòng cốt, Đại hội Âu châu tại Stuttgart năm 2012 vừa 

qua có các bài giảng luận, huấn luyện dành cho toàn thể các 

tín hữu. Đại Hội Âu châu 2013 tại Hòa lan sắp đến sẽ tiếp tục 

công tác đó.  

Chủ đề của Đại hội: Hãy chỗi dậy xây sửa Nhà Chúa! 

trích từ câu gốc:  „Hè, ta hãy chỗi dậy và xây sửa lại!” (Nê-

hê-mi 2:18)  

Trong chương trình của Đại hội sẽ có các bài giảng 

luận, các bài làm chứng, thuyết trình… với mục tiêu là thúc 

đẩy tất cả các giáo sở trong toàn thể Giáo hội quyết tâm 

thành lập – và thành lập thêm - các Nhóm Tế bào trong giáo 
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sở tại địa phương, và khích lệ tất cả các tín hữu mỗi người 

đều sinh hoạt thường xuyên trong một Nhóm Tế bào.   

Ước mong tất cả tôi con của Chúa tại Âu châu mỗi 

người đều có khải tượng chung này, và cùng nhau ôm ấp câu 

khẩu hiệu: “Tôi có một mục đích. Mục đích của tôi là cứu 

sống người chết. Tôi hoàn thành mục đích đó tốt nhất trong 

Nhóm Tế bào.” 

Cầu xin Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta!  

Kính mến, trong tình yêu thương của Chúa Cứu thế Giê-xu 

yêu dấu của chúng ta, 

Mục sư Phạm xuân Bahnar Trung 

 

 

 

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC 
 

1. Ban Chấp hành Hội thánh Tin Lành Việt Nam 

Âu châu  
-Giáo Hội trưởng: Mục sư Phạm xuân Bahnar Trung 

-Phó Giáo Hội Trưởng: Mục sư Nguyễn Công Tiễn 

-Tổng Thư ký: Mục sư Mục sư Bùi Quốc Phụng 

-Tổng Thủ quĩ: Truyền đạo Nguyễn Thanh Dung 

-Nghị viên: Mục sư Điểu Noh   

-Nghị viên: Truyền đạo Lữ Thị Tường Loan 
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2. Ban Phối trí tổ chức Đại hội:  
- Mục sư Bùi Quốc Phụng 

- Anh Mạc Thành Vân  

- Anh chị em tín hữu tại Hòa lan 

- Truyền đạo Lữ thị Tường Loan 

3. Các Ủy ban:  
-Giám đốc điều hành Viện Thần học: Ms.Phạm xuân 

Bahnar Trung 

-Trưởng ban Truyền giáo: Mục sư Bùi Quốc Phụng 

-Trưởng ban Xã hội: Chấp sự Châu văn Rạng 

-Trưởng ban Thiếu nhi: TĐTN Đỗ Võ Hoàng Anh 

-Trưởng ban Phụ nữ: TĐ Lữ thị Tường Loan. 

4. Đặc trách chương trình Thanh niên: 
     Mục sư Lê Khánh Dương 

5.Văn phòng và Tiếp tân: 
-TĐ Lữ thị Tường Loan 

6. Trang trí và Âm Thanh: 
-Anh Ninh Quốc Bảo (Trang trí) 

-Mục sư Bùi Quốc Phụng (Âm thanh)  

7. Đặc trách  thể thao:  
Tổng đoàn Thanh Niên Ấu châu 

8. Đặc trách du ngoạn: 
          Thanh niên Hòa lan 

9. Đặc trách quán Quê hương:  
-Chị Nguyễn Thị  Nga  

-Bà Mục sư Nguyễn Công Tiễn 

-Bà Mục sư Bùi Quốc Phụng 

-Chị Trần Kim Đính  
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DIỄN GIẢ:  
 

1.Giáo sư Fisher Ánh Tuyết 
Giáo sư Fisher Ánh Tuyết nguyên là giáo viên Văn 

Chương Việt Nam tại Sài Gòn. Sau đó giáo sư đến 

Hoa Kỳ và đã tốt nghiệp Cao Học Thần Học (M.Div.) 

và chương trình Cao Học Thần Học thứ hai (Th.M.) 

chuyên ngành  Tư Vấn Cơ Đôc. Giáo sư Ánh Tuyết 

cũng là diễn giả của nhiều Đại Hội. 
 

 

2. Mục sư Phạm xuân Bahnar Trung 
- Giáo Hội Trưởng Hội thánh Tin Lành Việt nam 

Âu châu. 
- Giáo Hạt trưởng Giáo hạt Đức. 

- Giám đốc điều hành Viện Thần học Âu châu. 

 

 

 

 

3. Mục sư Nguyễn Công Tiễn 
-Giáo hội phó Hội thánh Tin lành Việt nam Âu 

châu. 

- Giáo hạt phó Giáo hạt Đức  

- Giáo sở trưởng, Giáo sở Wuppertal. 

 

 

 

4. Và một số diễn giả khác. 
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Vài nét về địa điểm Đại hội 29 tại Hòa lan 
Rời phố phường, rời cuộc sống ồn ào, sau chừng 60 

phút lái xe dọc theo con đường từ Amsterdam tới Den Helder 

và sau 20 phút đi trên phà là quý vị đã có thể đặt chân tới 

Texel. Nơi đây đất trời như hòa quyện lại với nhau, khiến cho 

lòng người cũng như muốn mở toang ra để đón nhận những 

làn gió trong lành của đại dương thổi về. Đó là Texel, một hòn 

đảo nhỏ và đẹp của Hòa lan. Đây là một trong những hòn đảo 

nằm trong quần đảo Frisian Islands, trên biển Wadden kéo dài 

từ miền bắc Hòa lan lên tới tận Đan mạch. Và đây cũng là nơi 

mà Hội thánh Tin lành Việt nam Âu châu chọn làm nơi tổ chức 

Đại hội lần thứ 29!  

Dọc theo con đường từ bến phà, xuyên qua những cánh 

đồng hoa ngát hương, máy chỉ đường sẽ đưa quý vị đến một 

trung tâm nằm giữa đảo: Stayokay Texel. Dường như trung tâm 

này được thiết kế đặc biệt để dành riêng cho Tôi Con Chúa về 

tham dự Đại hội: khu nhà lịch sự và trang nhã, với kiến trúc đơn 

sơ nhưng gần gũi, thân thiết, khiến cho mọi người có cảm giác 

như được dang tay đón chào với cả lòng nhiệt thành. 

Địa điểm Đại hội là một trung tâm du lịch, nên quý vị sẽ 

có chỗ ngủ nghỉ êm ấm. Quý vị cũng sẽ được thưởng thức 

những món ăn của Hòa lan do chính những đầu bếp người 

Hòa lan phục vụ. Những ai đã từng tham dự đại hội Âu châu 

cách đây 4 năm hẳn còn nhớ tới những kỷ niệm khó quên về 

những bữa ăn ngon, về những khuôn mặt niềm nở, thân thiện 

của người Hòa lan tại đây. Rau xanh, trái cây, nước uống, hay 

những bữa ăn điểm tâm ngon và bổ sẽ để lại trong quý vị 

những ấn tượng thật khó quên trong những ngày dự Đại hội. 

Bên cạnh những bữa ăn đó, quý vị còn được thưởng thức 
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những món ăn thuần túy Việt nam của quán quê hương do 

những anh chị em trong Hội thánh phục vụ, như bún bò Huế, 

phở bò, bánh canh, bún thang...mà có thể lâu ngày không được 

thưởng thức, quý vị đã quên đi hương vị của chúng. 

Ngoài những phòng ăn, phòng ngủ khá tiện nghi đem lại 

cho mọi người những giờ phút nghỉ ngơi thoải mái, quý vị còn 

được thưởng thức những giờ phút ngọt ngào trong những Lễ 

Thờ phượng, những buổi tĩnh nguyện, những bài giảng luận, 

thuyết trình qua những Giáo sư, những Tôi Tớ đầy ơn Chúa. 

Quý vị sẽ tìm hiểu và được học hỏi về Hội thánh Nhóm Tế bào, 

về công tác xây dựng, về sự phát triển và phấn hưng Hội thánh 

qua mô hình đặc biệt này. 

Ngoài ra, chung quanh trung tâm rất sạch sẽ và có sân 

chơi cho trẻ em. Trong thì giờ nghỉ ngơi, quý vị có thể vừa ngồi 

bên chén trà nóng, vừa trò chuyện với anh chị em thân quen, 

vừa có thể chăm nom con em của mình đang chơi đùa trên 

thảm cỏ.  

Sau giờ  ăn trưa, mỗi buổi chiều, quý vị có thể ra biển 

hứng gió, hoặc mướn xe đạp dạo quanh đảo, vừa tham quan 

cảnh đẹp vừa tốt cho sức khoẻ của mình...Hoặc quý vị có thể đi 

theo thuyền đánh cá chạy dọc theo bờ vịnh, trên thuyền quý vị 

còn được thưởng thức những con tôm, cua tươi mà người ta 

vừa mới đánh bắt lên để chiêu đãi mọi người. Còn nữa, những 

ai thích phiêu lưu có thể đem theo quần áo tắm, bơi lội thỏa 

thích dưới làn nước biển trong xanh mà không lo sợ gì vì luôn 

có người canh chừng đảm bảo an toàn cho quý vị! 

Còn rất nhiều điều khác nữa mà Ban Phối trí chúng tôi 

không thể giới thiệu hết. Nhưng nếu quý vị muốn biết thêm chi 

tiết về địa điểm hay những gì liên quan tới đại hội, thì có thể 
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liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật 

những tin tức mới nhất về đại hội trên trang web:  

http://hoithanh-arnhem.webs.com/daihoiauchau2013.htm 

Rất mong được tiếp đón và phục vụ quý vị trong Mùa hè 

năm nay. Có một điều xin lưu ý: xin quý vị ghi danh sớm, vì cơ 

sở chỉ có 260 chỗ mà thôi; nếu không ghi danh đặt chỗ trước, 

Ban Tổ chức không thể bảo đảm là có chỗ cho quý vị được; 

như Đại hội bốn năm trước nhiều người vẫn còn nuối tiếc 

không tham dự được vì không còn chỗ!   

Cầu xin Đức Chúa Trời từ ái ban phước dồi dào trên quý vị!   

 Ban Phối trí Tổ chức Đại hội tại Hòa lan   

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT 
 

07g00 - 07g45:  Tĩnh nguyện 

08g00 - 08g45:  Ăn sáng 

09g00 - 10g30:  Thờ phượng 

10g45 - 11g45:  Thuyết trình & Làm chứng ơn phước 

12g00 - 13g30:  Ăn trưa 

13g30 - 17g30:  Du ngoạn, thể thao 

18g00 - 19g00:  Ăn chiều 

19g30 - 21g30:  Thờ phượng – chương trình đặc biệt    

                           của các Ủy ban 

22g00 - 23g15:  Quán Quê hương, sinh hoạt thanh niên  

23g30 - 06g30:  Yên lặng, ngủ nghỉ 

 

 

http://hoithanh-arnhem.webs.com/daihoiauchau2013.htm
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NHỮNG CHI TIẾT CẦN LƯU Ý 
 

1.Xin Quí vị giữ đúng giờ, nhất là các buổi Lễ Thờ Phượng, để 

chúng ta có thể bắt đầu và chấm dứt đúng theo chương trình, 

không lấn qua giờ kế tiếp. 

2.Quí vị muốn góp phần làm chứng ơn phước, các Ban hát Hội 

thánh tôn vinh Chúa trong Đại hội, xin vui lòng ghi danh nơi 

Ban Tổ chức trước để tiện việc sắp xếp. 

3.Quí vị muốn góp phần tôn vinh Chúa trong Đại hội, xin vui 

lòng ghi nhận:  

 Nữ: Áo dài.  

        Nam: Áo veston hay ít nhất áo sơ mi, cà vạt.   

4.Quí vị chụp hình hay quay phim, xin vui lòng giữ  trang 

nghiêm. 

5.Kính xin quí vị vui lòng tắt máy điện thoại cầm tay truớc khi 

bước vào phòng Thờ Phượng.  

6. Bia rượu không được dùng trong và xung quanh khu vực 

Trung tâm trong suốt kỳ Đại hội.. 

 

Nội quy của Trung tâm Stayokay 

 
1.Ghi danh, nhận phòng từ lúc 3 giờ chiều ngày 31-07. Khi nhận 

phòng, mỗi người sẽ  nhận được một tấm thẻ để mở cửa và phải 

trả 10 Euro. Khi nào ra về trả lại tấm thẻ đó thì sẽ lấy lại tiền. 

2.Rời khỏi phòng trước 10 giờ 30 ngày 04-08.  

3.Cấm hút thuốc trong toàn trung tâm. Nếu có báo động,  người 

hút thuốc sẽ chịu phạt tiền 1250 euro.  

4.Cấm dùng cần sa, á phiện, trong và xung quanh khu vực của 

trung tâm. 

5.Có thể giặt áo quần, giá một lần giặt và sấy khô là 5,70 euro. 

6. Sử dụng WiFi internet miễn phí trong khu vực Trung tâm. 

 

 



12 
 

Những hình ảnh về địa điểm tổ chức Đại hội 
 
Đường đến Texel  www.teso.nl  

-Từ Den Helder ra tới 

Texel trung bình cứ nửa 

giờ có một chuyến phà 

-Giá qua phà khứ hồi đi 

vào các ngày thứ ba, thứ 

tư, thứ năm cho một xe 

chở nhiều nhất 9 người 

là: 25 euro. Giá cho các 

ngày còn lại trong tuần là 

36,50 euro. 

 

 

 

 
Hình chụp bên ngoài của 

Stayokay 

 
 

 

 

Một góc trong 

phòng ăn 

 

 

 

 
 

 

http://www.teso.nl/
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. 

Một góc phòng ngủ. 

Trong phòng có wc, 

phòng tắm, chậu rửa mặt, 

ra mền…Quý vị chỉ cần 

mang theo khăn tắm và 

đồ dùng cá nhân! 
 
 
 

 

 
Quý vị có thể lên trên chiếc tàu 

đánh cá này để tham quan biển 

Wadden, đi coi hải cẩu, và cũng 

có thể được ăn những con tôm, 

con cua tươi vừa mới đánh bắt 

được! 

 

 

 
 

 

 

 

Chiều trên đảo Texel 
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Đường về Đại Hội: 
 

-Đi theo máy chỉ đường: 

địa chỉ: Haffelderweg 29, 

1791 AS Den Burg, Holland. 

 

-Đi bằng phương tiện công cộng: Lấy 

xe lửa đến nhà ga Den Helder. Lấy xe 

buýt số 33 (theo hướng Steiger Teso 

Boot) để ra bến phà đi đảo Texel. 

Sau khi ra khỏi phà lấy xe buýt số 28 và 

xuống ở trạm Zijweg 6. Đi bộ thẳng 

tiếp khoảng 100m, quẹo phải theo 

đường Leemkuil, đi thẳng khoảng 

300m, quẹo trái theo đường 

Haffelderweg và đi thẳng khoảng 300m 

thì đến địa điểm tổ chức Đại hội 

Stayokay).   

 

GIÁ BIỂU & GHI DANH 

 

A.Giá biểu: 
- 0 -2 Tuổi Miễn phí 

- 3-8 Tuổi: 100 Euro 

- 9-12 Tuổi: 140 Euro 

- 13-15 Tuổi: 175 Euro 

- 16 tuổi trở lên: 210 Euro 

 

B.Ghi danh:  

Xin quí vị vui lòng ghi danh cho Ban Tổ Chức trước 

ngày 31-05-2013 qua quí Mục sư, Truyền đạo, Truyền đạo tình 

nguyện, Giáo sở trưởng. 

http://vvv.texel.net/vervoer/naartexel/boot/index
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Chúng tôi chi có thể xếp chỗ cho những người đã ghi 

danh và đóng tiền trước. Quý vị có thể chuyển tiền trực tiếp qua 

số băng của Hội thánh Tin lành Việt nam-Âu châu hoặc gởi cho 

người chịu trách nhiệm ghi danh nơi Hội thánh địa phương. 

Kính xin quí vị là những người chịu trách nhiệm ghi 

danh vui lòng gởi danh sách ghi danh về : 

Mục sư Bùi Quốc Phụng: 

Ebrostraat 56 

3207 CC Spijkenisse - The Netherlands 

+31 (0)181840075 

Hoặc quí vị có thể gởi trực tiếp qua internet:  

phungbui@gmail.com 

 

Xin chuyển tiền về Tổng thủ quỹ (Truyền đạo Nguyễn Thanh 

Dung): 
Evangelisch- Vietnamesische Tin-Lanh Kirche in Europa e.V 

Konto- Nr : 6602789 

BLZ : 520 604 10 

BIC: GENODEF 1EK1 

IBAN: DE 65 5206 0410 0006 602789 

Evangelische Kreditgenossenschaft eG 

Seidlerstrasse 6 

34117 Kassel. Germany 

 

Lưu ý:  

Trung tâm Stayokay cần biết trước số người tham dự Đại 

hội để có thể chuẩn bị phòng ốc và thực phẩm, nên chúng ta cần 

ghi danh đúng hạn. Nếu quí vị nào lớn tuổi, hoặc có con nhỏ 

muốn có phòng ngủ ở tầng dưới, xin vui lòng cho ban tổ chức 

biết để xếp phòng cho quí vị. Nếu ghi danh sau thời hạn, những 

yêu cầu hay khiếu nại rất khó giải quyết. Xin thông cảm. 

 

mailto:phungbui@gmail.com
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Kính chúc quý vị thượng lộ bình an và  
một Đại hội phước hạnh! 

Hẹn gặp tại StayokayTexel! 

    

  
       

Phiếu ghi danh 

ĐẠI HỘI TIN LÀNH VIỆT NAM ÂU CHÂU LẦN THỨ 29 

Từ ngày 31.07.2009 đến ngày 04.08.2013 

Tại:  Hostel Stayokay Texel,  

Haffelderweg 29,  1791 AS Den Burg,  Holland.  

 
            

Số 
thứ 
tự Họ và tên 

Giới 
tính Tuổi  

Địa chỉ lien lạc  
(Địa chỉ  và e mail) Hội thánh 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
            

 
 
 


