Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Ấu Châu
Văn Phòng Tổng Thư Ký
Ebrostraat 56, 3207 CC, Spijkenisse. Nederland.
Tel: 0031 181 840075
Email: phungbui@gmail.com

Thông Báo về Hội đồng Bồi Linh 2013.
Kính gởi: Quý Mục sư, Truyền đạo, Truyền đạo tình nguyện và Quý Con dân Chúa.
Kính thưa Quý Tôi tớ và Con dân Chúa,
Hội đồng bồi linh 2013 sẽ được tổ chức từ ngày 31-7-2013 đến ngày 4-8-2013 tại địa điểm:
Stayokay Texel
Haffelderweg 29. 1791 AS Den Burg. Nederland
Tel: 0031 222 315 441; mobiel: 0031 681 87 18 15.
Email: p.vandermije@stayokay.com
Qý vị có thể truy cập vào website để biết rỏ hơn về địa điểm tổ chức:
www.stayokay.com/texel


Gía biểu như sau:
- 0 -2 Tuổ____________ 0,00 Euro
- 3-8 Tuổi___________100,00 Euro
- 9-12 Tuổi _________140,00 Euro
- 13-15 Tuổi_________175,00 Euro
- 16- trở lên _________210,00 Euro


-

Xin Quý Tôi tớ và Con dân Chúa lưu ý:
Vì số giường tổng cộng là 260 giường nên Ban tổ chức sẽ ưu tiên sắp chổ cho ai ghi
danh và đóng tiền trước.
Thời hạn ghi danh là từ ngày 11-02-2013 đến hết ngày 31-05-2013.
Ban Chấp Hành Giáo hội đã quyết định mướn hết số giường, nên để tránh tình trạng
ghi danh mà không tham dự và Giáo Hội phải trả đủ số tiền cho 260 chổ nên Ban tổ
chức chỉ sắp phòng và chổ cho quý Tôi tớ và ông bà , Anh chị em nào ghi danh và
đóng tiền trước .
Khi nào Ban tổ chức nhận được email từ Tổng thủ quỹ của Giáo Hội hay của Quý vị
Giáo sở trưởng xác nhận thì Ban tổ chức mới sắp phòng cho quý Tôi tớ và ông bà anh
chị em.
địa chỉ nhà bank của Giáo Hội để quý vị chuyển tiền như sau:
Evangelisch- Vietnamesische Tin-Lanh Kirche in Europa e.V
Konto- Nr : 6602789
BLZ : 520 604 10
BIC: GENODEF 1EK1
IBAN: DE 65 5206 0410 0006 602789
Evangelische Kreditgenossenschaft eG
Seidlerstrasse 6
34117 Kassel. Germany

-

-

-

-

Trường hợp không chuyển tiền qua nhà bank của Giáo Hội được thì Quý ông bà và
anh chị em có thể đóng tiền cho vị Giáo sỏ trưởng hay email hoặc điện thoại cho
chúng tôi để xác nhận tham dự Hội đồng theo địa chỉ email và số điện thoại ở trên.
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Nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng luôn ban sức mới và ban cho Quý Tôi con Chúa có thời
gian để tham dự Hội đồng năm nay tại Vương Quốc Hòa-Lan.
Muốn thật hết lòng
Mục sư Bùi Quốc Phụng.
Tổng Thư Ký Gíao Hội
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