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Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Au Châu 

Room HTTL-AC 

_ _ _ 

Thông Báo & Hội ý. 

Hòa-lan 27-01-2017 

Kính gởi: Quý đầy tớ Chúa & quý anh chị @ của Room. 

Kính thưa quý đầy tớ Chúa và quí anh chị @, Cảm tạ Chúa suốt một năm âm lịch vừa qua 

Chúa đã luôn ban cho quý đầy tớ và anh chị @ sức khoẻ và lòng nhiệt thành khi hầu việc 

Chúa trên room, mặc dù có những chương trình, có những anh chị vì điều kiện và hoàn 

cảnh riêng nên không còn có thể tiếp tục phục vụ Chúa nữa nhưng Chúa vẫn ở cùng và 

thêm sức mới trên tất cả quý đầy tớ Chúa và anh chị. 

Bước sanh một năm mới âm lịch, nhaca_1 xin kính chúc quý đầy tớ Chúa và quý anh chị 

@ của room luôn dồi dào sức khoẻ và luôn tràn đầy ơn Chúa ban để cùng hầu việc Chúa 

một cách mới mẽ luôn trong công việc Chúa giao ban. 

Kính thưa quý đầy tớ Chúa cùng quý anh chi @ của room, cũng như mọi năm khi bước 

vào năm mới là room cũng bắt đầu chuẩn bị cho chương trình hát nhạc bảo trợ để giúp 

cho: trại phung cùi, người tàn tật bẩm sinh trong vùng sâu và xa tại Tam kỳ, cũng như năm 

vừa qua room có chương trình đột xuất là giúp cho Hội Thánh Chúa tại Da-Tế xây cất lại 

ngôi nhà thờ đã không còn có thể kéo dài để thờ phượng Chúa được nữa, cũng cảm tạ 

Chúa vừa qua khi về Việt-Nam tôi (mục sư nhaca_1) có ghé thăm gia đình ông bà mục sư 

Ha-kar và được ông hướng dẫn đến coi qua ngôi nhà thờ đã đang xây cất đến đâu rồi thì 

tôi thấy rất cảm thương cho con dân Chúa trong Hội Thánh người Kờ-Ho thuộc chi hội 

Da-Tế này, nhà thờ vẫn còn đang dỡ dang con dân Chúa tại đây với sự giúp đở của room 

cũng như những con dân Chúa thuộc các Hội Thánh người Việt tại Au Châu cũng chỉ xây 

dựng được phần móng, 4 bức tường và những cửa sổ chưa gắn lên ( có hình ảnh gởi kèm), 

vì như lời chia xẽ của mục sư Ha-kar trước đây mà tôi có chia xẽ lại với quý đầy tớ Chúa 

và anh chị em là: “có tài chánh đến đâu thì xây thêm đến đó”, trong chuyến viếng thăm 

vừa qua tôi ( muc sư nhaca_1) đã chuyển đến số tiền của room là 3.000 Euro và 5 triệu 

tiền Việt Nam đến số bank của Hội Thánh Da-Tế ( nhaca_1 sẽ chuyển email cám ơn của 

Mục sư Ha-kar đến quý đầy tớ và anh chị em khi nào nhaca nhận được thư), với số tiền 

nầy có lẽ Hội Thánh sẽ xây thêm được mái tôn cho nhà thờ, nếu còn dư thì sẽ đỗ nên ( 

theo như hình chụp thì nền bên trong nhà thờ đã bắt đầu mọc cỏ. 

Kính thưa quý đầy tớ Chúa và quý anh chị @, với hoàn cảnh của nhà thờ Da-Tế  nhaca đã 

trình bày cho quý đầy tớ và anh chị @ được rõ và chương trình tổ chức nhạc bảo trợ năm 

nay 2017 nhaca_1 xin có những đề nghị như sau mong quý đầy tớ và anh chị @ có ý kiến 

và hội ý ra sao xin email lại cho nhaca biết để ra thông báo chính thức trên room và 

website của room để mọi người được rõ. 

Nếu quý đầy tớ và anh chị @ thấy có những nhu cầu cần giúp đỡ nào khác xin email về 

cho nhaca được biết để cùng với quý đầy tớ và anh chị @ hội ý với nhau để đua ra quyết 

định và  thông báo. Những đề nghị của nhaca về số tiền dâng giúp cho chương trình hát 

nhạc bảo trợ 2017  như sau: 

Số tiền nhận được của chương trình hát nhạc bảo trợ sẽ giúp cho:  

1. Phân nữa cho Một trại phung cùi nào đó và một nữa cho nhà thờ Da-Tế. 
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2. Phân nữa cho một trại phung cùi nào đó và một nữa cho những người nghèo khó và 

khuyết tật tại Tam kỳ ( vùng sâu và xa như room đã từng làm) 

3. Phân nữa cho những người nghèo khó và khuyết tật tại Tam-kỳ và một nữa cho nhà 

thờ Da-tế. 

4. Dành hết cho một trại phung cùi, hoặc dành hết cho người nghèo khó và tàn tật, 

hoặc dành hết cho nhà thờ Da-Tế. 

5. Ngày giờ tổ chức chương trình hát nhạc bảo trợ là: 

_Chúa nhật phục sinh 16-04-2017 đến 30-04-2017 sau chương trình Thờ phượng 

Chúa. 

Đó là những ý kiến của nhaca cho việc xử dụng số tiền của chương trình hát nhạc bảo trợ 

năm nay 2017, xin anh chị cùng quý đầy tớ Chúa cho biết ý kiến để chương trình Hát nhạc 

bảo trợ sẽ ra thông tin chính thức. 

Trong Chúa. 

Mục sư nhaca_1 
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