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Thể Hiện Tình Yêu Việt Nam 

 

MẠNG LỆNH 

Bởi đó chúng ta nhận biết 

lòng yêu thương, ấy là Chúa 

đã vì chúng ta bỏ sự sống; 

chúng ta cũng nên bỏ sự sống 

vì anh em mình vậy. Nếu ai có 

của cải đời nầy, thấy anh em 

mình đang cùng túng mà chặt 

dạ, thì lòng yêu mến Ðức 

Chúa Trời thể nào ở trong 

người ấy được! Hỡi các con 

cái bé mọn, chớ yêu mến 

bằng lời nói và lưỡi, nhưng 

bằng việc làm và lẽ thật          

(IGiăng 3:16-18) 

 

 

Chúng tôi muốn bày 

tỏ tình yêu thương 

của Chúa Jêsus Christ 

qua sự phục vụ đối 

với người nghèo, đem 

niềm hy vọng đến cho 

họ không chỉ trong 

đời này mà thôi 

nhưng trong cõi đời 

đời nữa. 

 

Tổ chức L.O.V.E  

là một Tổ Chức Từ Thiện 

Cơ Đốc nhằm giúp đỡ 

đời sống tâm linh, vật 

chất và tinh thần người 

nghèo, trẻ mồ côi, trẻ 

khuyết tật hay những 

trẻ đang trong tình cảnh 

hiểm nghèo ở  

Miền Trung Việt Nam. 

 

KHẢI TƯỢNG SỨ MỆNH 
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BẢO TRỢ TRẺ 

 

NHÀ SINH VIÊN 

 

VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO- Y TẾ 

 

• Học bổng            

với $15/tháng 

• Bảo Trợ Trẻ         

với $30/tháng 

• Bảo Trợ Gia Đình  

với $50/tháng 

 

 Bảo trợ 1 nhà 

sinh viên với 

$100 -$200/ tháng 

 Nhu cầu khác: 

Nồi cơm điện ($40), 

Bếp ga($60), 

Xe đạp($70),  

Nệm($70),  

Giường($85),vv..v.. 

 

$30: khám mắt và 

tặng kính/1 trẻ 

$200: đào 1 cái giếng 

$400: thay 1 mái nhà 

$1500: 1 chuyến viện 

trợ từ thiện 

$4000:  1 căn nhà cấp 

bốn nhỏ 

và những hỗ trợ khác  

LIÊN HỆ L.O.V.E. 

14 Nam Sơn 3  
Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam 

Hotline:  +84-93-556-7826 
Văn phòng: +84-236-394-0743 
Website: www.loveofvn.org 
www.facebook.com/loveofvnexpressed.inc 
 

 In Vietnam 

Ms. Phạm Thị Mỹ Đông  

 

 In U.S.A 

Mr. Reggie Coward 

                      
Ms. Tina Taylor 

                  : 

 Love Of Vietnam Expressed 

4595 Braxton Rd. 

Grifton, NC, 28530 

Phone: (252) 524-5765 

L . O. V . E 

 L . O.  V.  E 

 

dong@loveofvn.org  

 

reggie@loveofvn.org 

taylor@loveofvn.org  
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