
Joshua 24:15 “…As for me and my house, we will serve the Lord.” 
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Christmas Greetings  
 

As we celebrate this glorious season, we pray that God will fill your 

life with His overwhelming abundance and joy. We love each of 

you and appreciate your continual prayers and support. You have 

helped to make this year victorious for the Kingdom of God and 

we are very grateful. We anticipate all that The Lord has in store 

for 2014. May your Christmas be filled with the hope of Christ and 

your new year be renewed with His everlasting love. 

Trong sự vui mừng tuyệt dịu của Mùa Giáng sinh, Chúng tôi cầu 

xin Chúa ban cho anh chị em sự sống dư dật và tràn đầy sự vui 

mừng.  Chúng tôi yêu mến từng người và trân quý sự liên tục yểm 

trợ, cầu thay của Anh Chị Em.  Chúng tôi biết ơn Anh Chị Em đã 

dự phần khiến năm nay là một năm thắng lợi và đầy kết quả cho 

Vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng hướng về năm mới 

2014 chào đón phước hạnh mà Chúa dành sẵn cho cho chúng ta.  

Kính chúc Anh Chị Em một Giáng sinh tràn đầy hy vọng trong 

Đấng Christ và năm mới tươi vui trong tình yêu đời đời của Ngài. 

 

 

 

            The Newlyweds 
 
Patricia and Joel got married on August 31, 

2013. Family and friends gathered to witness 

their union as they said, "I do!" This was the 

first wedding of the Huynh family and will 

always be a special day to remember. 

It’s a Boy! 
 

Thanh and Yvonne are 

anxiously awaiting the 

arrival of their baby boy, 

Christian Huynh Minh 

Truong, in April 2014. 

ALOHA! 

In June, the entire family vacationed in beautiful Hawaii with 

Keith and Jane Stelzer. It was a great time of much needed 

rest and relaxation. Praise God that we also had the 

opportunity to minister together as a family. Many were 

saved, healed, and delivered! 


