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Hằng tuần, chúng tôi tiếp tục đi vào
làng Tài-chí ở tỉnh Kompong Chhnang
để dạy học tiếng Việt và chuyện tích
Kính thánh, có lớp một đến lớp ba, với
70 học sinh. Việc học của các em có
sự tiến triển tốt.

Kính chào quý mục sư và anh chị em
trong các hội thánh. Chúng tôi xin chia
sẻ một số tin tức của chúng tôi ở
Cambodia trong những tháng vừa qua.
Chúng tôi tiếp tục chăm sóc và gây
dựng hội thánh Mekong ở Phnompenh. Trong thời gian qua có một số
người làm báp-tem và một người tin
nhận Chúa Giê-xu. Hội thánh Mekong
đang tìm mời mục sư quản nhiệm vào
năm 2015.
Các em đi học lúc nước dâng cao

Hiện nay nước xuống thấp
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Lớp Thánh Kinh Hè cho các thiếu nhi
Việt Nam từ các hội thánh có 70 em
tham dự ở Mekong và 28 em ở làng
Prek-kdam. Cô Mỹ Duyên và các thanh
niên cùng nhau tổ chức. Cảm tạ Chúa
về sự hổ trợ tài chánh của một hội
thánh ở Melbourne.

Chúng tôi đang cùng với Ban Trị Sự
Liên Hội thánh thực hiện tiến trình để
các hội thánh chuyển qua giai đoạn tự
trị vào năm 2015. Dầu vậy Ban Giáo sĩ
vẫn còn đứng bên cạnh hổ trợ và giúp
đỡ tài chánh.

Tuần vừa qua chúng tôi cùng với các
hội thánh và trường học tổ chức tết
Trung Thu cho các em thiếu nhi, các
em được tặng bánh và lòng đèn, có
một gia đình từ hội thánh Sydney giúp
đở cho ngân quỹ.

Cảm tạ Chúa gìn giữ chúng tôi được
bình an, sức khỏe của tôi bình thường,
Ánh thỉnh thoảng bị bịnh, nhưng cảm
ơn Chúa đã chữa bịnh và thêm sức.
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