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Các sứ điệp trong tháng  

1. MS Nguyễn Văn Bình 

• Hãy làm điều này để nhớ ta (I Cô-rinh-tô 11:23-34) 

• Người tín đồ Tin Lành đối với chính mình (Rô-ma 12:9-21) 

• Người tín đồ Tin Lành đối với nhau (Rô-ma 12:9-21) 

2. Cô Trương Hoàng Phương Tâm 

• Sự giàu có Chúa ban (Ê-phê-sô 1:15-23) 

Các sinh hoạt khác  

• Trong tháng 11, các nhóm thanh thiếu niên, thiếu nhi & ban hát của Hội Thánh đã tích cực tập 

hát & diễn kịch, chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh sắp tới. 

• Ban Phụ nữ & Nam giới đã nhóm lại tại nhà ông bà Hồ Văn Út Một (Evry) vào ngày 

11/11/2017. Tổng cộng có 40 người đến tham dự. 

Tin vui 

• Anh Bonvalot Eliot & chị Lê Ngọc Lâm vừa sinh con gái vào ngày 10/11/2017. Cháu bé nặng 

3.6 kg & dài 52 cm, được đặt tên là Zoé Đan Vy.  

      Xin chúc mừng anh chị ! 

• Chị Lê Ngọc Anh, vợ của anh Nguyễn Thánh Ngôn, đã đến Pháp đoàn tụ gia đình ngày 

08/11/2017. Chào mừng chị đến với Hội Thánh ! Xin Chúa ban phước dư dật cho gia đình 

anh chị ! 

Cứu trợ bão Damrey 

Bão Damrey đã đổ bộ vào Việt Nam ngày 04/11/2017. Với sức gió 165 km/g, bão đã gây thiệt hại 

nặng nề cho các tỉnh miền Nam Trung bộ. Hàng trăm người bị chết & bị thương, hàng ngàn căn nhà 

bị sập & tốc mái, đặc biệt nhiều nhà thờ & cơ sở nơi thờ phượng Chúa bị hư hỏng nghiêm trọng…  

Trước tình hình này, Hội Thánh Tin lành Việt Nam tại Paris xin kêu gọi các con cái Chúa gần xa thể 

hiện tấm lòng yêu thương, bác ái, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai bằng cách: 
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• Đóng góp cứu trợ  

• Tích cực cầu nguyện 

Cầu xin ơn thương xót của Chúa luôn che chở cho đồng bào Việt Nam của chúng con ! 

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa cho các sinh hoạt trong tháng của Hội Thánh : 

 

Các em thiếu niên & thiếu nhi đang tập kịch 

 

Thảo luận chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh ở nhà cô Phương Tâm 
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Nhóm ban Phụ nữ & Nam giới tại nhà ông bà Hồ Văn Út Một (11/11/2017) 

 

 

Tiết mục thi đố Kinh Thánh 
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Bữa ăn thông công sau giờ nhóm 

 

 

Chị Lê Ngọc Anh, vợ của anh Nguyễn Thánh Ngôn, đã đến Pháp ngày 08/11/2017 

 


