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28 March 2021 

Dear Church Members, 

  

We are pleased to inform that the Victorian Government has recently eased the COVID-19 pandemic 

public gathering restrictions changing the density limit from 4 sqm per person to 2. This allowed the 

church to double its capacity for the congregation attendance, and to proceed with the planned 

Extraordinary General Meeting (EGM)  on 25 April 2021. 

  

Although the current Church Constitution is silent on the notice period required to convene an EGM, 

and the Model Rules only ask the notice of a "Special Meeting" (or EGM) to be sent to members at 

least 14 days in advance, the Church Committee is committed to finalise and release the detailed 

EGM Program by 4 April 2021. 

  

Presently, the high-level EGM Program has been drafted. It has identified necessary activities between 

now and 25 April 2021, for example, the communication plan, the candidate nomination and election 

procedures, and the engagement of an independent election scrutineer, etc. to make the day a 

successful event for the church unity.  

  

Thank you for your attention. 

  

Kính thưa Hội Thánh, 

  

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng đã có sự nới lỏng gần đây của Chính quyền tiểu bang Victoria đối 

với các hạn chế về đại dịch COVID-19.  Việc thay đổi giới hạn mật độ từ 4 mét vuông / người thành 2 

mét vuông / người, đã cho phép Hội Thánh tăng gấp đôi sức chứa để con dân Chúa tham dự được 

Hội Đồng Bất Thường (HĐBT)  dự kiến vào ngày 25 tháng 4 năm 2021. 

  

Mặc dù Điều Lệ  hiện hành của Hội Thánh không đề  cập về thời hạn cần thiết  để  thông báo triệu tập 

HĐBT và Điều Lệ  Mẫu chỉ yêu cầu rằng thông báo về một "Cuộc họp đặc biệt" (hoặc HĐBT) sẽ được 

gửi đến các hội  viên trước ít nhất 14 ngày, nhưng Ban Chấp Hành cam kết hoàn thành và thông báo 

chương trình chi tiết của HĐBT trước ngày 4 tháng 4 năm 2021. 

  

Hiện tại, Chương trình HĐBT tổng quát đã được soạn thảo. Chương trình này đã xác định các hoạt 

động cần thiết từ nay đến ngày 25 tháng 4 năm 2021, chẳng hạn như kế hoạch quảng bá, các thủ tục 

đề cử ứng viên và cách bầu cử, và sự tham gia của người giám sát độc lập, v.v. để cho ngày Hội 

Đồng trở thành một sự kiện thành công cho sự hiệp nhất của Hội Thánh. 

  

Cám ơn sự quan tâm của quý  vị . 

 

Trong tình yêu của Chúa Jesus Christ. 

  

Thay mặt Ban Chấp Hành/On behalf of the Church Committee 

  

Ban Thư Ký/Secretariat 

Nguyễn Văn Vệ và Lê Hữu Hiền 
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