
Caây tuøng seõ moïc leân thay cho buïi gai, vaø caây sim seõ lôùn leân thay cho gai goác; 

Ñieàu ñoù seõ laøm cho bieát Danh Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø laø moät daáu ñôøi ñôøi khoâng heà tieät dieät. 

                                                                                                                             EÂ-sai 55:13 

 

                      

                      

                      

       

 

 
 
Thứ Hai, ngày 01 tháng 04 năm 2019 

 

Quý Mục sư, Truyền đạo 

và đại diện  

Các Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Liên Hiệp Việt Nam tại Úc  

 

 

Xin gởi đến quý vị Phiếu Ghi Danh và Những Điều Cần Biết Khi Ghi Danh. 

 

Vì lý do tế nhị của phần thứ 7 về việc mời thân nhân qua dự Hội đồng, nên phần Những Điều 

Cần Biết Khi Ghi Danh này chỉ dành riêng cho quý vị (không phải là phần đọc ra giữa Hội 

thánh hoặc dán trên bảng thông báo). - Phần dán trên bảng thông báo sẽ được gởi sau, vì sợ 

lẫn lộn. 

 

Xin đọc kỹ phần thứ 7: Những ai muốn mời thân nhân qua dự Hội đồng phải đóng trọn lệ phí 

trước khi nhận được thư mời. 

 

Trong phần lệ phí có thêm cột $450 là dành cho vợ chồng muốn ở riêng một phòng. 

Nếu có bất cứ ai muốn ở phòng 2 người, xin nhắc họ là theo thứ tự ưu tiên dành cho những 

người đăng ký và đóng trọn tiền lệ phí trước. Ban Tổ Chức chỉ sắp xếp thứ tự ưu tiên dựa vào 

thời điểm nhận được đơn ghi danh và tiền lệ phí.  

 

Trong phần đi du ngoạn có 2 nơi:  

- $20 dành cho những ai muốn đi Gold Coast. 

- Phần miễn phí: dành cho những ai đi dạo trung tâm thành phố Brisbane 

Nếu có gì thắc mắc, xin đừng ngần ngại mà liên lạc với chúng tôi. 

 

 

Kính trong Christ 

 

TĐ Nhữ Đình Hòa 

Trưởng Ban Tổ Chức  

 

HOÄI THAÙNH TIN LAØNH VIEÄT NAM (BRISBANE) 

 11 Hosanna Place  Camira QLD 4300 

 Email: 11hosannaplace@gmail.com 

 

 

 


