Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris
Eglise Evangélique Vietnamienne de Paris
5 Villa du Maine - 77186 Noisiel. Tél : 01 60 05 11 93 - Email : duocthieng@free.fr
Nhà thờ : 172 Boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris. Métro : Place d'Italie.
Quản Nhiệm : Mục sư Nguyễn văn Bình.
Noisiel ngày 25 tháng 11 năm 2020
THÔNG CÁO QUAN TRỌNG
Kính gởi :
-Quý thành viên Ban Chấp Hành
-Toàn thể con cái Chúa
Thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris.
Tạ ơn Chúa, ngày hôm qua, Chúa cho chúng ta có một tin mừng : Chính phủ cho phép Hội Thánh
trong toàn nước Pháp được nhóm lại tại nhà thờ để thờ phượng Chúa, trong đó có Hội Thánh Tin
Lành Việt Nam Paris của chúng ta, tại 172 Boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris, bắt đầu từ Chúa
nhựt 29/11/2020.
*Giờ Nhóm : Mỗi Chúa nhựt đúng15g30 cho tới 17g00
*Diều kiện :
1. Vệ sinh nhà thờ trước và sau khi nhóm.
2. Phải mang khẩu trang, rửa tay sát trùng khi vào nhà thờ, và ngồi với khoảng cách ấn định.
3. Không được quá 30 người trong nhà thờ, kể cả các phòng nhóm phụ. (sau khi viết thư nầy, nếu
chính phủ có thay đổi số người được dự nhóm, sẽ áp dụng sau).
*Đề nghị :
1). Trẻ em nên ở nhà nếu có người chăm sóc, ngoại trừ trẻ con bồng trên tay. Ai ở nhà, có thể mở
Facebook của Hội Thánh để nghe trực tiếp online, hoặc sau đó có lưu lại trên facebook hoặc trên
Website : www.tinlanhparis.com. (lúc nào cũng nghe được).
2). Để không vượt khỏi con số chính phủ ấn định, con cái Chúa muốn đi thờ phượng Chúa, vui
lòng mỗi lần đi nhóm xin ghi danh trước nơi Mục sư bằng điện thoại hoặc email, khi nhận được
đúng 30 người (tính theo giờ điện thoại hoặc email Mục sư nhận được), khi đủ số người ghi danh,
sẽ ngưng lại, danh sách sẽ được dán trước cửa nhà thờ, trường hợp không ghi danh mà đi, nếu còn
chỗ sẽ được ở lại dự nhóm.
4. Khi đi nhóm, đừng quên mang theo đơn xin đi đường (ghi đi nhà thờ và địa chỉ nhà thờ).
Tạ ơn Chúa dù dịch virus Corona hoành hành nguy hiểm, nhưng Chúa gìn giữ toàn vẹn con cái Chúa
trong Hội Thánh chúng ta trong bình an. Mỗi ngày xin mỗi chúng ta nhớ đến con cái Chúa mà cầu
nguyện cho nhau, nguyện Chúa Đấng Chăn Chiên lớn của chúng ta chăn dắt chúng ta trong cánh bóng
đại năng của Ngài.
Nguyện Ân điển và bình an Chúa ở cùng mỗi chúng ta.
Trong tình thương của Chúa,
Quản Nhiệm Hội Thánh
Mục sư Nguyễn văn Bình.

