
 

S.E.E.D. RETREAT 
(SEARCH. EMBARK. EXPERIENCE. DEVELOP) 

KHÓA TĨNH TÂM S.E.E.D. 
CHO CÁC EM THANH THIẾU NIÊN 

 
 

ARE YOU INTERESTED IN ATTENDING A RETREAT AS A FAMILY? 

PHỤ HUYNH CÓ MUỐN THAM DỰ TĨNH  TÂM NHƯ MỘT GIA ĐÌNH KHÔNG?  
 

 

Come join us for a combination of spiritual retreat and summer camp where the family can encounter 

and experience God in many ways.  While the program is tailored for the children, the parents journey 

with their children in their own separate track that follows the theme of that retreat. 

 

        Thân mời Phụ Huynh cùng chung lòng với các con đến tham dự một cuối tuần hoà hợp giữa tâm 

linh và vui trại hè, nơi cả gia đình, cha mẹ và con cái, có dịp gặp gỡ cùng cảm nghiệm tình yêu Chúa 

và gia đình qua nhiều cách.  Khi Tĩnh Tâm các em có chương trình riêng cho mỗi lứa tuổi, quý phụ 

huynh cũng sẽ có những sinh hoạt, đồng hành, chia sẻ tâm tư theo chủ đề của khoá tĩnh tâm. 

 

When/Tuần Tĩnh Tâm:   August 5 - 7, 2022 / Cuối tuần ngày 5 đến ngày 7 tháng 8, 2022 

Where/Địa Điểm:  Camp Abbey in Covington, LA /  

     Trại Tĩnh Tâm K.C. Camp, Covington, LA 

Who/Tuổi Tham Dự:     Ages: 6 years to 18 years old / Tuổi:  6 tuổi đến 18 tuổi 

**   At least one parent or guardian must attend this weekend retreat 

**   Ít nhất một phụ huynh hoặc người giám hộ phải tham gia khóa tĩnh tâm với con vào cuối tuần này 

 

Registration open:   April 18 - May 15, 2022 (or when reach max capacity) 

Trang Ghi Danh:   sẽ mở từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, năm 2022 (chỗ có giới hạn)  
 

 

FOR MORE INFO: seed.donghanh.org   

 Ân Nguyễn, Email:  seedministry.midwest@gmail.com 

TÀI LIỆU và CHI TIẾT: seed.donghanh.org 

hoặc điện thư: Nguyễn Ân:  seedministry.midwest@gmail.com 

http://seed.donghanh.org/
mailto:seedministry.midwest@gmail.com

