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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 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại  
      Pháp và Hội Đồng Bồi Linh Âu Châu năm 2017. 
 

Kính thưa quý vị, thay cho Ban Chấp Hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp, tôi kính gởi đến quý 
Mục sư, Truyền Đạo, TĐTN tại Pháp và tại các nước Âu Châu lời chào thăm nồng thắm nhất trong tình 
yêu của Chúa Cứu Thế Giê Xu, Chúa chúng ta. Nguyện ân điển và bình an từ Chúa tuôn tràn trên toàn thể 
quý vị. 

Kính thưa quý vị, Hội Thánh Tin Lành Vi ệt Nam tại Pháp, cậy ơn Chúa sẽ tổ chức Hội Đồng lần thứ 
29, đồng thời cũng là Hội Đồng Bồi Linh Âu Châu nhằm mục đích đem lại nguồn ơn phước thiêng liêng 
cho quý đầy tớ và con dân Chúa sống rải rác khắp Âu Châu, nhất là những nơi xa hoặc những nơi chưa có 
Hội Thánh Việt Nam đang khao khát lời Chúa và mối tương giao với anh chị em trong Chúa. 

*Th ời gian: Từ ngày 13 đến 16 tháng 07 năm 2017 (13-16/07/2017). 
*Địa điểm:   Ethic Etapes Dijon (Centre de Rencontres Internationales et de Séjour ) 
                      1 Avenue Champollion 
                      21000 DIJON 
                      Website: www.cri-dijon.com 

*Chủ đề của Hội Đồng: "HÃY B ƯỚC ĐI TRONG SỰ YÊU THƯƠNG"  
theo câu Kinh thánh Ê-phê-sô 5:2a «Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu 
thương anh em». 

*Di ễn giả:  Mục sư NGUYỄN HỮU MẠC, Hội Trưởng Tổng Hội Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc), 
và một số Mục sư tại Âu Châu được mời. 

*Giá bi ểu ăn ở trọn Hội Đồng:  

Người lớn và trẻ em ngủ giường và ăn uống trọn 3 ngày Hội Đồng, giá biểu như sau: 

1. Phòng 1 giường: giá 205,00 € cho 3 ngày, gồm giường ngủ, tv, phòng rửa mặt, phòng tắm và 
toilettes ngay trong phòng, xà phòng và khăn tắm được cung cấp. 

2. Phòng 2 giường: giá 160,00 € mỗi người (có đầy đủ tiện nghi như phòng 1 giường ở trên). 

3. Phòng 6 giường: giá 140,00 € mỗi người (có đầy đủ tiện nghi như trên, ngoại trừ TV). 

*L ưu ý: Trẻ con ngủ chung giường với cha mẹ, không ăn, được miễn phí. Yêu cầu Hội thánh có con em 
thanh thiếu niên đi Hội đồng vui lòng trợ giúp phần nào tiền ăn ở cho các em. 

*Cơ sở tiện nghi, có nơi vãn cảnh ngoạn mục, phòng ốc sinh hoạt đầy đủ. 

*Ghi danh:  nơi Mục sư Nguyễn văn Bình trước ngày 31/05/2017 theo điện thoại và địa chỉ ghi trên 
ngay từ bây giờ, vì Ban Tổ Chức chỉ giữ 100 giường ngủ mà thôi. Ghi danh sau ngày nầy không đảm bảo 
có phòng ở. 

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp xin thông báo và kính xin quý vị cầu nguyện, sẵn sàng chuẩn bị 
đến tham dự Hội Đồng để chúng ta có dịp thông công và chia sẻ ơn phước cùng nghe những sứ điệp bồi 
linh đầy ơn gây dựng đời sống tâm linh giữa cảnh đời viễn xứ nầy. 

Thay mặt Hội Thánh Tin Lành Vi ệt Nam tại Pháp 
Hội Trưởng, 

 

Mục sư Nguyễn văn Bình 
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