EAGLE REST Foundation, in cooperation with
KRABI BAPTIST CHURCH,
We’re pleased to invite you to attend
"Marriage God's Way"

This mini-seminar is to open to couples getting married, singles looking for a partner, and
especially for all those who are married.
TEENS AND ADULTS ONLY.
Please make other arrangements for your younger children.
Limited seating so don’t miss your opportunity- 200 seats only!

At KRABI BAPTISTCHURCH
Pastor Martin Chappell and his wife, Carrie will be the presenters. Thai and English
presentation.
15 March 2013. Starting at 6 pm - Introduction. Includes the Movie “Fireproof”
16 March 2013. From 9 am. Until 4 pm. Meals included.
Free! Food and Beverage
** For those who are traveling from a distance we offer complimentary place to sleep in the Church.
** To assist us with preparing food We would appreciate it very much if you could kindly RSVP no later than
Friday 8th March

To reserve your place in this Seminar, or to answer any questions, please do not hesitate to contact us.
English please call Eagles Rest ( Phang Nga) Janene -on 087-892-23-69
Krabi call (Miss Eck, 080 -142 -00- 44)
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เวลา 18.00 น. พบกับ วิทยากร ศบ. มาร์ ตนี ชาปเปลล์ และภริยา กล่ าวต้ อนรับ
และชมภาพยนต์ “Fireproof” ด้ วยกัน
16 มีนาคม 2013 เข้ าสู่ การสั มมนา เวลา 09.00 น. -16.00 น.

(อาหารเครื่องดืม่ ฟรี ตลอดรายการ)
สํ าหรับท่ านทีเ่ ดินทางมาไกล เรามีทพี่ กั ให้ ที่โบสถ์
เพือ่ เตรียมความพร้ อมในการจัดเตรียมอาหารสํ าหรับท่ าน โปรดยืนยันขอการเข้ าร่ วม “สั มมนา”
ครั้งนีก้ ่ อนวันที่ 8 มีนาคม 2556
ติดต่ อลงทะเบียนที่ อาจารย์ดุสิต ลาวพันธ์ โทร. 085- 7824330

