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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 yêu dấu, 

Tin mừng cho chúng ta, sau hơn hai tháng cách ly, nhà thờ bị đóng cửa, chúng ta không được đến nhà 
thờ thờ phượng Chúa và thông công với nhau, nay chính phủ cho phép Hội Thánh được mở cửa nhóm 
lại kể từ Chúa nhựt 24/05/2020. Ngày 31/05/2020, Ban Chấp Hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 
Paris đã đến nhà thờ để chuẩn bị xem xét, họp bàn và sắp xếp cho việc tái lập sự thờ phượng Chúa. 

Trong phiên họp, Ban Chấp Hành Hội Thánh đã biểu quyết, Hội Thánh bắt đầu tái lập sự thờ 

phượng Chúa vào lúc 15g30 Chúa nhựt 07/06/2020 tại nhà thờ số 172 Boulevard Vincent Auriol, 
75013 Paris. 

Để tuân thủ theo luật lệ của chính phủ và sự hướng dẫn của Hội Thánh chung tại Pháp, Ban Chấp 
Hành Hội Thánh xin thông báo đến với quý Ông Bà Anh Chị Em khi đi thờ phượng Chúa tuân hành 
theo các điều sau đây : 

1. Khi vào cửa, phải rửa tay tẩy trùng (do Hội thánh chuẩn bị), từ 11 tuổi trở lên phải đeo khẩu trang 
suốt thì giờ nhóm lại, chỗ ngồi mỗi người được chỉ định không được thay đổi, vì phải cách nhau đúng 
luật lệ ít nhất 1 mét, phải lau chỗ mình ngồi (giấy lau do Hội thánh cung cấp), vào nhà vệ sinh từng 
người và phải giữ vệ sinh cẩn thận. Nhớ mang theo mình chai nước nhỏ để uống, vì Hội Thánh không 
có bàn nước như thường lệ. Đường vào nhà thờ đi từ cửa chánh, và ra về theo cửa phụ phía sau, giữ 
khoảng cách mỗi người xa nhau ít nhất 1 đến 2 mét. 

2. Người trong cùng một gia đình có thể ngồi chung với nhau, trẻ em không được chạy tới chạy lui để 
tránh lây nhiễm. Sẽ không tiếp người không phải người trong Hội Thánh. 

3. Giớ thờ phượng tiếng Pháp, các lớp Trường Chúa nhật và các lớp Thiếu Nhi tạm nghỉ cho đến khi 
có thông báo mới. Hiện chỉ có sự thờ phượng Chúa chung mà thôi.  

4. Chúa nhật nầy sẽ có Lễ Tiệc Thánh, được sắp xếp tối đa để không ảnh hưởng lây nhiễm. 

5. Thành phần nhân cho sự thờ phượng Chúa nhật 07/06/2020 như sau : 

    1) Vệ sinh nhà thờ : Bà Đặng Ánh Lan, Bà Ayun Priscille. 

    2) Hướng dẫn buổi thờ phượng :  

*Tiếp tân và xếp chỗ ngồi : Anh Nguyễn Thánh Ngôn. 
*Hướng dẫn chương trình : Cô Trương Hoàng Phương Tâm,  
*Đàn : Anh Võ Châu Duy Tâm,  
*Ban hát dẫn : Cô Đinh Thị Hiếu, Bà Ayun Priscille.  
*Lấy lạc hiến : Bà Đặng Ánh Lan, 
*Đọc Kinh thánh : Cô Phương Tâm,  
*Phụ giúp Tiệc Thánh : Anh Nguyễn Thánh Ngôn, anh Đặng Hữu Khánh.  
*Giảng lời Chúa : Mục sư Nguyễn văn Bình với chủ đề : «Sự ban cho lạ lùng» theo Kinh thánh 
II Cô-rinh-tô 9:9-25. 

Rất mọng được gặp lại quý Ông bà anh chị em trong buổi thờ phượng Chúa đặc biệt nầy. Nguyện xin 
sự bình an của Chúa luôn ở cùng quý Ông bà anh chị em. 

Thân mến trong tình thương của Chúa, 

Quản Nhiệm Hội Thánh 

Mục sư Nguyễn văn Bình. 


