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THE VIETNAMESE CHRISTIAN & MISSIONARY ALLIANCE CHURCHES IN AUSTRALIA 

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM CMA TẠI ÚC 
 
 

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TOÀN NĂM 2013 
NATIONAL CONFERENCE 2013 

Tại Adelaide Meridien  Hotel & Apartments 
21-39 Melbourne Street, North Adelaide, SA, 5006 

 
Kính gởi đến quý Mục sư & Truyền đạo quản nhiệm Hội Thánh, quý con cái Chúa và 
người đại diện Hội Thánh phụ trách liên lạc cho Hội Đồng, 
 
Thay mặt cho ban tổ chức Hội Đồng Toàn Quốc năm 2013, tôi kính gởi lời chào thăm 
nồng ấm trong tình yêu của Chúa Giê su chúng ta đến với quý Mục sư, Truyền đạo, 
người đại diện và toàn thể quý con con dân Chúa xa gần. 
 
Thế là chỉ còn năm tháng nữa thôi là đến Hội Đồng Bồi Linh toàn quốc, chúng tôi đang 
ráo riết chuẩn bị để đón tiếp quý tôi con Chúa từ khắp nơi về Adelaide để chung dự Hội 
Đồng. Chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa về sự cầu thay của quý vị cho Hội Thánh và Ban 
Tổ Chức trong suốt thời gian qua. Cảm ơn Chúa, Ngài có nghe và hành động qua sự cầu 
thay của quý vị. 
 
Nhân đây, tôi cũng kính gởi thông báo cập nhật về Hội Đồng cho quý vị để thêm lời cầu 
thay cho Ban Tổ Chức. 
 

1. Về diễn giả cho thanh niên có thay đổi: Mục sư Steven Laughlin sẽ là diễn giả thay thế 
cho Mục sư Thanh Tâm Conetto. 

2. Trang mạng của hội đồng là: http://hoidongcma.com.au 
3. Xin quý vị  điền đầy đủ chi tiết vào các đơn ghi danh kèm theo email này và gởi cho 

chúng tôi bằng email. Hạn chót là ngày 30/07/2013.  
4. Các sinh viên muốn xin trợ cấp xin vui lòng gởi đến form trước ngày 31/7/2013. 
5. Tiền đặc cọc phải đóng mỗi người $100.00 trước ngày 31/07/2013. Xin gởi tiền cọc vào 

trương mục Hội Thánh dưới đây:  
 
(1) Account name: The Vietnamese Alliance Church Adelaide.  
(2) Account number: 06 5139 10262601. 
(3) Bank: Commonwealth Bank. 
(4) BSB number: 06 5139. (Please ask teller to verify that the Account Name matches 
the account number when making deposit- Khi quý vị bỏ tiền cọc và o ngân hàng phải 
nhờ nhân viên ngân hàng xác nhận tên trương mục ăn khớp với số trương mục). 
 

6. Chúng tôi cần gởi danh sách người tham gia Hội Đồng cho Khách Sạn đợt một vào cuối 
tháng 7/2013 và đợt hai vào cuối tháng 8/2013 để  giữ chỗ cho quý vị. Vì vậy, những 
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người ghi danh sau tháng 8/2103 sẽ không được bảo đảm có phòng vì khánh sạn có thể 
dành chỗ cho khách của họ.  
 
Kính xin quý vị Mục sư, Truyền đạo quản nhiệm và đại diện Hội Thánh thông báo cập 
nhật về Hội Đồng cho các con cái Chúa được biết. Sự giúp đỡ và cộng tác của quý vị 
chắc chắn sẽ giúp cho ban tổ chức đỡ đi rất nhiều gánh nặng. Nguyện cầu Chúa tiếp tục 
gia ơn trên quý Mục sư, Truyền đạo, người đại diện Hội Thánh và xin quý vị cũng thêm 
lời cầu thay cho chúng tôi. Chân thành cám ơn sự hợp tác của quý vị. 
 
Nay kính 
 
Trưởng Ban                                                             Cố vấn 
 

                                     
 
 
Phi Ngọc Tòng                                Mục sư Huỳnh Thiên Trung 
  
 


