Ede ngày 14 tháng 11 năm 2017

Thư mời
Tham dự ngày nhân quyền
Kính gởi: - Quí đại diện tôn giáo
- Quí đoàn thể, tổ chức, đảng phái và nhân sĩ
- Quí đồng hương
Kính thưa quí vị !
Tại Geneve bản tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được tuyên bố vào ngày 10.12.1948, và kể
từ đó các quốc gia tự do trên thế giới đều lấy ngày này tổ chức kỷ niệm và cùng gióng lên tiếng
nói đòi quyền tự do cho những người còn bị bách hại vì quyền con người và công lý .
Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan chúng ta cùng đồng hành với các Cộng
Đồng Việt Nam trên khắp năm châu lục cũng không ngoài mục đích vì một Việt Nam tự do dân
chủ khi tổ chức tưởng nhớ ngày Nhân Quyền.
Vì vậy BCH /CĐ kính mời quí vị dành chút ít thời gian đến tham dự buổi hội thảo mang đầy ý
nghĩa nhân bản này vào ngày :
Chủ nhật 10.12.2017 lúc 13 giờ 30 đến 17 giờ 00
Tại : ‘t Veerhuis - Nijemonde 4 – 3434 AZ Nieuwegein ( Zuid )
Trong buổi sinh hoạt hội thảo quí vị sẽ được lắng nghe và trao đổi với một khách mời đặc biệt
cùng chia sẻ với quí vị về tình hình trong nước cũng như sự ảnh hưởng của cộng đồng Việt
Nam tại hải ngoại đối với đồng bào tại quê nhà và sự liên quan với chính quyền cộng sản Việt
Nam hiện nay.
Sự hiện diện của quí vị sẽ là động lực khích lệ tinh thần cho BCH/CĐ và là niềm tin vui mừng
cho cộng đồng chúng ta vẫn luôn duy trì được tinh thần đoàn kết sắt son, dẫu biết rằng dù đã
trải qua 42 năm chúng ta vẫn mơ hoài về hai chữ tự do đến với quê hương một ngày không xa.
Trân trọng kính chào và hân hạnh được đón tiếp quí vị vào ngày giờ nói trên.
T/m Ban Chấp Hành CĐVNTNCS/HL

Nguyễn Quang Kế
Chủ tịch
P/s : Thư mời gởi qua điện thư này là thư chính thức thay cho thư mời gởi qua bưu điện.
Trân trọng cám ơn sự quan tâm của quí vị

