
HỘI THÁNH TIN LÀNH VI ỆT NAM T ẠI PHÁP 
5 Villa du Maine, 77186 Noisiel, France, Tel : +33 1 60 05 11 93 – Email : duocthieng@free.fr 

www.tinlanhparis.com 
                                                                                            Noisiel ngày 01 tháng 01 năm 2016 

 
Kính gởi : -Quý Mục sư, Truyền Đạo, TĐTN 
                  -Quý con cái Chúa tại Pháp và tại Âu Châu 

*Trích y ếu :  V/v Kính mời tham dự Hội Đồng lần thứ 28 của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại  
      Pháp và Hội Đồng Bồi Linh Âu Châu năm 2016. 
 

Kính thưa quý vị, 

Trước thềm năm mới 2016, thay cho Ban Chấp Hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp tôi kính gởi 
đến quý vị lời chào thăm thân ái nhất trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giê Xu, kính chúc quý vị Một 
Năm Mới vui vẻ, bình an và khỏe mạnh trong bàn tay yêu thương gìn giữ của Chúa Toàn Năng. 

Kính thưa quý vị, năm qua Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp đã tổ chức Hội Đồng Pháp và Bồi 
Linh Âu Châu với nhiều đầy tớ con cái Chúa khắp nơi về tham dự vừa nghe bồi linh vừa có dịp thông 
công chia sẻ tâm tình thật vui vẻ, đầm ấm và phước hạnh. Năm nay (2016), Hội Đồng lần thứ 28 của Hội 
Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp và Hội Đồng Bồi Linh Âu Châu lần thứ 2 sẽ được tổ chức: 

*Th ời gian: Từ ngày 14 đến 17 tháng 07 năm 2016 (14-17/07/2016). 

*Địa điểm:   Institut Charles Quentin 
                      1 rue Sabatier 
                      60350 Pierrefonds (France). 

Trung tâm Hội Đồng là một lâu đài đầy đủ tiện nghi, ăn uống do trung tâm nấu, có chỗ đầy đủ cho người 
muốn ở phòng 1 giường, phòng 2 giường hoặc phòng 3 giường, có parking trong khuôn viên cho người 
đến dự, có sân thể thao với nhiều bộ môn, có thể du ngoạn ngày đêm với nhiều cảnh trí, hàng quán ngay 
bên ngoài khuôn viên chỉ cách trung tâm vài bước. 

*Chủ đề của Hội Đồng: "HÃY V ỮNG VÀNG TRONG ĐỨC TIN" 
theo câu Kinh Thánh: «Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và 
mạnh mẽ» (I Cô-rinh-tô 16:13). 

*Di ễn giả:  -Mục sư THÁI PHƯỚC TRƯỜNG, Phó Hội Trưởng I Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 
(Miền Nam). 

*Giá bi ểu ăn ở trọn Hội Đồng : (3 ngày trọn, cả giường ngủ lẫn ăn uống ngày 3 bữa). 
-Người lớn (từ 18 tuổi trở lên):  150 Euros. 
-Thiếu niên (từ 10 đến 17 tuổi):  120 Euros. 
-Trẻ em (từ 3 đến 9 tuổi):      80 Euros.  
-Trẻ con dưới 2 tuổi (nếu không lấy mâm ăn): Miễn phí. 

*Đặc biệt: Gia đình đông con (4 con trở lên) sẽ có một (1) em được bớt 50%. Riêng Mục sư Truyền đạo, 
TĐTN sẽ được bớt 50%.  

*Ghi danh: Xin ghi danh ngay bây giờ vì chỉ có 130 phòng tiện nghi như đã nói, ghi danh sau sẽ ở phòng 
đông người hơn. Ghi danh nơi Mục sư Nguyễn văn Bình, theo điện thoại: (33) (0) 1 60 05 11 93; hoặc 
email: duocthieng@free.fr. Có thể đóng tiền trước hoặc khi đến Hội Đồng đóng cũng được, miễn là có 
ghi danh trước. 

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp kính thông báo và kính xin quý vị cầu nguyện  cho Hội Đồng và 
ghi danh tham dự để chúng ta có dịp gặp gỡ thông công, chia sẻ ơn phước qua những sứ điệp bồi linh hầu 
«Vững vàng trong đức tin» trên bước đường theo Chúa. 

Thay mặt Hội Thánh Tin Lành Vi ệt Nam tại Pháp 
 
 
Hội Trưởng: Mục sư Nguyễn văn Bình 


