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Dear Co-laborer in Christ,
We are pleased to offer these labels to you to help you promote your ministry so that the Gospel
can spread throughout Thailand. As a recipient of these labels we ask you to consider these four
things.





Please consider making a donation to eSTAR so we can continue to provide this service.
Use these address labels only for ministry purposes.
Do not use them for commercial or personal benefit.
Please do not make a copy of these labels.

The eSTAR Foundation’s budget for maintaining the database of Thai churches is 500,000 Baht per
year. This budget includes: the cost of web-servers, software licenses, management to keep the
information current, and for ongoing development.
One way eSTAR is able to cover the cost of the church database is by providing mailing labels. If
you copy these labels you are harming three different organizations:
1. The eSTAR Foundation. eSTAR depends upon donations so it can provide this service, both to your
ministry and other ministries.
2. Your own ministry. Every year 10% of the churches in Thailand move to a new location or close
their doors. eSTAR updates the database regularly so that the address information is current. If you
copy these labels and use them again, the Post Office will return many of your letters because they
will have an outdated address placed on them.
3. Other ministries. eSTAR is only able to provide this service if everyone cooperates.

Thank you for your help in this manner.
May God use these labels for His Glory,

Dwight Martin
President
eSTAR Foundation
Chiang Mai, Thailand

If your ministry would like access to the Harvest church database for research purposes or to use it
as a database to help manage your denomination, group or ministry please contact
dmartin@estar.ws or visit http://estar.ws/ to find out how this can be done.
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เรี ยน ผูร้ ับใช้ในพระคริ สต์
เรามีความยินดีที่จะให้ สติ๊กเกอร์ ที่อยู่คริ สตจักร เหล่านี้เพื่อช่วยส่ งเสริ มพันธกิจของท่าน เพื่อให้พระกิตติคุณได้แพร่ ขยายไป
ทัว่ ประเทศไทย ทางมูลนิธิอีสตาร์ใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่าน 4 ประการ ดังนี้
 โปรดพิจารณาเพื่อที่ท่านจะมีส่วนในการถวายแก่ มูลนิอีสตาร์ เพื่อพันธกิจนี้จะยังคงดาเนินการต่อไปได้
 โปรดใช้ สติ๊กเกอร์ ที่อยู่คริ สตจักร ในงานพันธกิจเท่านั้น
 กรุ ณาอย่าใช้ สติ๊กเกอร์ ที่อยู่คริ สตจักร นี้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรื อในเชิงพาณิ ชย์
 กรุ ณาอย่าทาสาเนา สติ๊กเกอร์ ที่อยู่คริ สตจักร เหล่านี้
มูลนิ ธิอีสตาร์ ได้ใช้งบประมาณสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลของคริ สตจักรในประเทศไทยรวม 500,000 บาทต่อปี ค่าใช้จ่าย
เหล่านี้ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสาหรับเว็บ-เซิ ร์ฟเวอร์ ค่าซอฟแวร์ที่ใช้ ค่าดาเนินการแก้ไขข้อมูลและพัฒนาระบบต่างๆ
งบประมาณส่ วนหนึ่ งของมูลนิ ธิฯได้มาจากการถวายเพื่อจัดพิมพ์ สติ๊กเกอร์ ที่ อยู่คริ สตจักร หากท่านคัดลอก สติ๊กเกอร์ ที่ อยู่
คริ สตจักร เหล่านี้เสี ยเอง จะเกิดผลกระทบต่อสามองค์กรดังนี้
1. มูลนิอีสตาร์ ขาดเงินถวาย – มูลนิ ธิอีสตาร์ ดาเนิ นการอยู่ได้ดว้ ยเงินถวายจากการให้บริ การเหล่านี้ ทั้งนี้ เพื่อพันธกิจ
ของท่าน และพันธกิจอื่นๆด้วย
2. พันธกิจของท่ านประสบปัญหา – ในทุกๆปี 10% ของคริ สตจักรในประเทศไทยจะย้ายสถานที่ หรื อไม่ก็ปิดตัวลง
อีสตาร์ได้ปรับปรุ งอัพเดทฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ขอ้ มูลที่อยู่ของคริ สตจักรถูกต้องเป็ นปั จจุบนั เสมอ หาก
ท่านคัดลอกสติ๊กเกอร์ ที่ อยู่คริ สตจักร เหล่านี้ และใช้ สติ๊กเกอร์ ที่ อยู่คริ สตจักร เหล่านี้ ซ้ าๆ จดหมายของท่านอาจจะ
ไม่ถึงมือผูร้ ับเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง
3. ผลกระทบกับพันธกิจอืน่ ๆ – มูลนิธิอีสตาร์เป็ นมูลนิธิเดียวที่ให้บริ การ สติ๊กเกอร์ ที่ อยู่คริ สตจักร หากเราไม่สามารถ
ดาเนินการต่อได้ พันธกิจอื่นๆจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ฉะนั้นขอท่านกรุ ณาให้ความร่ วมมือ
ขอขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือ
ขอพระเจ้าช่วยท่านให้ใช้ สติ๊กเกอร์ ที่อยู่คริ สตจักร เหล่านี้เพื่อถวายพระสิ ริแด่พระองค์

ดไวท์ มาร์ติน
ประธานกรรมการมูลนิธิอีสตาร์
หากพันธกิจของท่านต้องการเข้าถึงฐานข้อมูลคริ สตจักร ฮาร์เว็สท (Harvest) เพื่องานวิจยั หรื อจะใช้เป็ นฐานข้อมูลเพื่อช่วยใน
การบริ หารจัดการ สังกัด/กลุ่ม หรื อพันธกิ จของท่าน กรุ ณาติ ดต่ อ dmartin@estar.ws หรื อ เว็บ http://estar.ws/ เพื่อเป็ น
ช่องทางหนึ่งที่จะช่วยท่านได้

