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Kính gởi toàn thể con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris, 
 
Thưa quý Ông bà anh chị em, 
 
Đầu năm mới 2021, thay cho Ban Chấp Hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris, thân ái gởi đến 
quý ông bà anh chị em lời chúc mừng Năm Mới được mạnh khỏe, bình an và hạnh phước trong tình 
yêu bảo bọc, chăm sóc và gìn giữ trong vòng tay đại năng của Chúa để vững bước trên đường theo 
Chúa và phục vụ Ngài mạnh mẽ, đem nhiều kết quả vinh hiển danh Chúa. 
 
Cũng nhân dịp nầy Ban Chấp Hành thông báo đến quý ông bà anh chị em về những điều quan trọng 
cần lưu ý sau đây : 
 
1.Thay đổi giờ nhóm thờ phượng : Theo ý kiến đa số 7/8 (một người không trả lời vì không liên lạc 
được) của Ban Chấp Hành Hội thánh, kể từ Chúa nhựt 03/01/2021, giờ nhóm thờ phượng Chúa mỗi 
Chúa nhựt bắt đầu từ 15g00 thay vì 15g30 như trước, vì mùa đông trời mau tối, và cần thì giờ cho 
con cái Chúa ở xa có thể trở về nhà trước giờ giới nghiêm. 
 
2.Hội Đồng Thường Niên 2021 : Hội Đồng Thường Niên lần thứ 35 của Hội Thánh Tin Lành Việt 
Nam Paris theo thường lệ sẽ họp vào tháng 01 hằng năm, để nghe tường trình công việc Chúa và bầu 
lại bán phần Ban Chấp Sự Hội thánh, nhưng năm nay, vì dịch  Covid-19 vẫn còn lây lan và sự nhóm 
lại của Hội Thánh theo luật của chính phủ bị hạn chế số người trong nhà thờ, mặt khác một số con cái 
Chúa chưa thể nhóm lại đầy đủ, nên tạm thời hoãn lại cho đến khi sự nhóm lại trở lại bình thường để 
có đủ túc số, theo sự đồng ý 5/8 của Ban Chấp Hành (một người không trả lời vì không liên lạc được). 
Sẽ có thông báo ngay đến quý con cái Chúa ngay khi có thể tổ chức Hội Đồng. 
 
Ban Chấp Hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris xin thông báo đến quý ông bà anh chị em. Cầu 
Xin Chúa ban nhiều ân phúc tốt nhất trên quý ông bà anh chị em. 
 
Thân mến, 
Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Thánh 
 
 
Mục sư Nguyễn văn Bình. 
 
 


