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Intentions de prières pour Mme Lafouasse 
Thu Ba – messe à l’église Saint Joseph, aux trois 
piliers, à Nîmes le 3 novembre 2014 à 11h30

Maman est une globe trotteuse, elle est née à 
Phnom Penh au Cambodge a vécu et  a travaillé 
dans plusieurs régions au Viet Nam, a été devenue 
réfugiée politique pour ensuite s’installer 
définitivement en France.

Sa vie est partagée entre l’éducation des trois 
enfants et aux petits soins de son mari.

Lorsque les enfants ont grandi et a quitté la 
maison parentale elle se donnait avec son mari au 
pèlerinage dans des sites où apparaissent la vierge 
Marie, La Vang au Viet Nam, rue du Bac à Paris, 
Lourdes, Fatima au Portugal et  Israël pour 
s’imprégner dans la passion du Christ et  de son 
prochain.

Malgré sa santé fragile, deux fois opérées pour les 
problèmes cardiaques, elle n’hésitait pas d’aller 
vers les gens nécessiteux pour leur apporter du 
soutien, de la chaleur et du réconfort où que ce 
soit dans ses possibilités.

Elle nous a quitté selon son désir de partir 
rapidement, dignement et humblement et nous 
pensons que le Seigneur lui a répondu 
favorablement à sa requête.

Elle a souffert de la disparition de son père et  de 
sa mère, maintenant cette douleur devient la notre 
devant sa disparition.

Maman, nous continuons à partager la lumière du 

Christ  et de l’église pour le plus grand nombre 
possible des enfants du Seigneur.

Maman, pars sans souci car grâce à toi nous 
sommes maintenant  assez forts pour continuer 
notre chemin avec papa.

Maman, nous t’aimons et de là haut continue à 
prier la Sainte Vierge et le Seigneur pour qu’un 
jour on puisse aussi te retrouver dans la lumière.

Au revoir Maman.

Toi qui sais être dure et tendre à la fois, 
malgré nos querelles tu savais nous pardonner, 
nous les enfants rebelles.

Nous savons que tu nous a aimes.

Nous voilà aujourd'hui orphelins de notre mère 
bien aimée.

Si tu savais, la douleur de te voir partir, de te voir 
ainsi sans pouvoir rien faire, rien dire...

Si tu savais le manque que tu vas laisser dans 
notre coeur d'enfant.

On t'aime tellement maman !!!

Maman tu nous a dit de partir sans souffrir, je 
crois que pour toi, c'est réussi !!!

Tu es partie au paradis.

Douce maman, c'est maintenant ou jamais de te 
dire combien nous t'aimons...

Mais cette fois-ci, nous éprouvons beaucoup de 
difficultés à cacher notre peine.
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Nous allons continuer à vivre en te gardant dans 
notre coeur.

Nous savons que tu es bien et que là où tu es, tu 
veilles sur nous.

Chut !!! écoute maintenant le souffle du vent, il 
t'apporte un baiser, celui de ton mari, de tes 
enfants et petits-enfants.

Repose en paix, maman.

Gia đình cô Thu Ba cũng nhận được lời 
chia buồn qua điện thoại, thơ và tin nhắn trên 
Facebook của thầy cô Phạm Xuân Ái (Pháp), thầy 
cô Tiểu Tử Võ Hoài Nam (Pháp), cô Huỳnh Thị 
Buôn (Úc), cô Ngô Thị Hoàng Mai (Canada), gia 
đình cô Ngân (Hoa Kỳ), gia đình chị Trâm 
(Pháp), bạn Hoàng Ngọc Giao (Việt Nam).

Em Trần Gia Bình mến, Được BCH Hội 
Ái Hữu Petrus Ký thông báo Mẹ của em vừa qua 
đời, thầy  cô chân thành chia sẻ niềm thương đau 
của em trước sụ ra đi của người Mẹ hiền. 

Thầy cô nguyện cầu Hương Linh của Bà sớm về 
cõi vĩnh hằng. Chân thành,

Thầy cô Hồ Văn Thái,

HAI EM BÌNH - LOAN THÂN MẾN, 

THẦY CÔ VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN MÁ CỦA 
BÌNH MẤT. THẦY CÔ THÀNH THẬT CHIA 
BUỒN CÙNG HAI EM  VÀ CẦU CHÚC 
HƯƠNG HỒN BÀ CỤ SỚM TIÊU DIÊU MIỀN 
CỰC LẠC.

THẦY CÔ TRANG NGỌC NHƠN

Vừa nhận được tin buồn: Thân mẫu của 
Bình mới qua đời ngày 28-10-2014 tại Pháp.

Thành thật chia buồn với vợ chồng Bình-Loan.

Nguyện cầu hương hồn Cô Thérèse Trần Thu Ba 
sớm trở về Nước Chúa.

Thầy Phạm Mạnh Cương (Montreal) và cô Lệ 
Hằng (Meaux-France) 

Sáng nay, Nhận được hung tín: mẹ của 
Trần Gia Bình vừa từ trần tối hôm qua, ngày 
28.10. 2014 tại bịnh viện Nimes, Pháp 
quốc. Thành kính PHÂN ƯU cùng Trần Gia 
Bình và Tang Quyến. Kính Mong Hương Linh 
người quá cố sớm được siêu thoát. Kính bút,

Thầy Lê Văn Đặng - Oct 30, 2014

http://lvdang2003.blogspot.com/2014/10/phan-
uu.html

PHÂN ƯU

Vô cùng thương tiếc và xúc động

Được tin thân mẫu của Trần Gia Bình

Bà Thérèse Trần Thu Ba

Cựu Giáo Sư Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký, 
Saigon

Đã tạ thế ngày 28 tháng 10 năm 2014 tại bệnh 
viện  

Centre Hospitalier Universitaire (CHU) 
Carémeau Nîmes.

Hưởng thọ 76 tuổi

Chúng tôi Thành Kính phân ưu cùng Trần Gia 
Bình và toàn thể tang quyến.

Xin thành kính góp lời nguyện cầu mong hương 
linh bà Thérèse sớm sanh về Nước Chúa

Tang lễ sẽ cử hành và hỏa táng ngày 6 tháng 11 
năm 2014 tai nhà nguyện (chapelle) bịnh viện 
CHU Carremeau Nîmes.

Centre Hospitalier Régional Universitaire 
Carémeau (NIMES) 
rue du Professeur Debré 
30029 NIMES Cedex 9 

Lê Văn Đặng 
Nguyễn Thị Sinh 
Đặng Thế Kiệt 
Trần Thành Minh 
Phan Lưu Biên
Võ Văn Vạn
Nguyễn Minh Nghĩa
Huỳnh Văn Ngày

Đồng Thành Kính Phân Ưu

http://lvdang2003.blogspot.com/2014/10/phan-uu.html
http://lvdang2003.blogspot.com/2014/10/phan-uu.html
http://lvdang2003.blogspot.com/2014/10/phan-uu.html
http://lvdang2003.blogspot.com/2014/10/phan-uu.html
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Được tin buồn thân mẫu em Trần Gia Bình 
vừa từ trần ngày 28-10-2014 tại Bệnh Viện Nimes 
Pháp. Thầy gởi lời chia buồn cùng em Bình & gia 
đình. Cầu chúc linh hồn cụ Bà sớm tiêu diêu nơi 
miền cực lạc

Thầy Trần Thành Minh & cô Đặng Thị Kim Anh

Thành thật chia buồn cùng em và gia đình. 
Cầu chúc hương hồn cụ sớm siêu thoát đến cõi 
bình an.

Thầy Phan Lưu Biên

Bình thân, Thành thật chia buồn cùng Bình 
và gia quyến.
Thầy Ng Phước Minh Trí.

Tin buồn – Phân ưu

Hội Ái Hữu Petrus Ký  / Âu-Châu nhận được tin 
buồn,

thân mẫu của anh Trần Gia Bình - Trưởng ban 
Báo Chí của Hội AHPKAC -

Cô Thérèse - Trần Thu Ba

- Cựu Giáo Sư Pháp Văn, Quốc Văn Trường 
Hoàng Thụy  Năm và Petrus Trương Vĩnh Ký 
Saigon - đã từ trần ngày  28.10.2014 tại Nîmes / 
Pháp Quốc hưởng thọ 76 tuổi.

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu cùng toàn thể 
Anh Chị Em xin được chia sẻ nổi niềm thương 
nhớ trước giờ chia tay của gia đình anh Trần Gia 
Bình.

Nguyện xin Thiên Chúa sớm đón nhận linh hồn 
của Cô Thèrèse Trần Thu Ba về hưởng Nhan 
Thánh Chúa trên Thiên Quốc !

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký / Âu-Châu.

PHÂN   ƯU

Vô cùng xúc động và thương tiếc hay tìn từ  Pháp: 
Cô TRẦN  THU  BA

Nguyên Giáo Sư Văn Chương, trường Trung Học 
Công Lập Gò Công, Bán Công Gò Công.

Đã vĩnh biệt cõi đời vào ngày 29 tháng 10 năm 
2014

Cô đã đột ngột từ bỏ cõi đời, vội vàng ra đi về 
miền vĩnh cửu để lại bao nhiêu ngỡ ngàng thương 
tiếc cho bạn đồng nghiệp năm xưa 

Cô qua đời tại Garons, thành phố cô sinh sống 
hạnh phúc bên chồng.

Đời người rồi ai cũng phải ra đi... Người đi thì 
thanh thản... chỉ có người ở lại mới thấy thương 
nhớ buồn đau.., trước một  ngày ra đi vĩnh viễn Cô 
còn email thăm viếng bạn bè.

Trước tin mất mát nầy, nhóm cựu Giáo Sư trường 
Gò Công, môn đệ năm xưa (Cô dạy  từ khóa 6 trở 
về sau) Gò Công ở hải ngoại cũng như ở quê 
nhà... thành kính chia buồn cùng tang quyến..

Nguyện cầu hương linh cô  TRẦN  THU  BA  
sớm thanh thản cõi vĩnh hằng

Đồng Ngiệp

- Trần thành Mỹ  (Bỉ)- Nguyễn văn Ba (GC)-Cô 
Trang +Thầy Đỉnh (Nha Trang)-Cô Tần -Phan 
văn Ba (VA)- Đo àn Huy Oánh (Victoria)- L ê 
Quang Hậu (Úc)-Hoàng Thị Phương Thảo (CA)- 
Nguyễn Tiến Đức (CA)- Nguyễn Sỹ  Long (Saì 
Gòn)- Nguyễn Hữu Thông (Mỹ  Tho)- Võ Hiếu 
Liêm+Ngọc Dung (GC)- Nguyễn Ngọc Vân 
(calgary)- Nguyễn thịCẩm vân (CA)-Huỳnh Ngọc 
Côn (NC)- Hùynh Thạch Sơn (GC)-Huỳnh văn 
Bổn (GC)- Đinh Đức Vượng (LongBeach)- 
Nguyễn Như Thủy (Bình Dương)- Nguyễn văn 
Duy (GC)- Nguyễn Thị Lang (GC)- Trương thị 
Hiệp (Houston)

Học Trò cũ

- Thành Nghiêm (Boston)-Ngọc Anh + Bá 
Thoại(VA)- BSTrần văn Sáng (VA)- BS Trương 
Chi Dân(Úc)- BS Trần văn Ngọc (Sài Gòn)- Bích 
Lâu (GA)-Lâm thị Hường  Austin)- Dương thị 
Hường (Sài Gòn) Bạch Cúc (Ao Thiếc)- Tyna 
Bích Phan (CA)- Diên Hồng (calgary)-Lệ Hoa 
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(NM)- Lệ Thủy (VA)......Thy lan Thảo(Houston)

 Đồng Thành Kính Phân Ưu

PHÂN ƯU

Được tin cô THU BA LAFOUASSE, tên thánh 
THÉRÈSE, đã qua đời ngày 29 tháng 10 năm 
2014, đại diện cho các bạn lớp 9A1 và 9A2 – niên 
khóa 1977-1978, xin gửi lời THÀNH KÍNH 
PHÂN ƯU đến anh Trần Gia Bình và gia quyến. 
Cầu mong cô sớm bình an trở về nước Chúa.

Đỗ thị Kim Anh (USA) - Chương Đình Khuyến 
(USA) - Khúc Thị Cẩm Hương (VN) -  Bùi Văn 
Ngà (VN) -Nguyễn Thị Thanh Loan (USA)  - 
Nguyễn Bá Cự (USA) - Vũ Bích Nga (USA) - 
Nguyễn Văn Năng (USA) - Đỗ Thị Minh Nguyệt 
(USA) - Nguyễn Ngọc Linh (USA) - Nguyễn Thị 
Nữ  (Australia) - Nguyễn Công Kì Tài (USA) - 
Phan Thị Thu Thảo (VN) - Nguyễn Khắc Cương 
(USA) - Phạm Thị Ánh Vân (USA) - Nguyễn 
Khắc Cường (USA) - Võ Đức Hùng Phương 
(USA)  - Khổng Thái Tuấn (USA) - Thái Hữu 
Bình (VN) - Thái Thị Hồng Nhung (VN) - 
Nguyễn Thế Trí Lai (VN) - Phạm Hoàng Sơn 
(VN) - Bùi Huy Thái (VN) - Nguyễn Mạnh Hùng 
(VN) - Lê Gia Phú (VN) - Trần Quang Thọ (VN) 
- Dương Văn Liêm (USA) - Đinh Văn Phước 
(VN) - Cao Bá Thảo (VN) - Nguyễn Hoàng Ngọc 
Anh (VN) - Võ Đức Tính (VN) -  Lê Chu Long 
(VN).

Trưởng lớp, Bùi Văn Ngà

Dear Anh Bi`nh, Xin chia buồn cùng Anh 
và gia quyến. I also post the sad news in Petrusky 
Úc Châu:
http://petruskyaus.org/index.php/component/
content/article/11-pk-general/65-gstranthuba-
man-phan
Nguyễn ngọc Thụ

Các bạn thân, Vừa nhận được hung tin: mẹ 
của Trần Gia Bình vừa từ trần tối hôm qua, ngày 
28.10.2014 tại bịnh viện Nimes, Pháp quốc. 
Thành thật chia buồn cùng gia đình Bình và tang 
quyến. Nguyện xin linh hồn Bác sớm về cõi vĩnh 
hằng. Thành kính phân ưu,

Uông Thu Hoài và gia đình

Cầu nguyện linh hồn bác đầy ơn phước 
lành và sớm về với Chúa.

Đào Ngọc Minh

Nguyện xin Đức Phật đón nhận linh hồn 
cụ bà về cõi niết bàn.

Sinh Lê & gia đình.

Bình, Nghe UT Hoài bao tin Mẹ mày mất. 
Tất cả mọi người đều phải đi qua con đường này - 
Tao thành thật chia buồn cùng mày và gia đình

Bùi Hữu Chính

http://petruskyaus.org/index.php/component/content/article/11-pk-general/65-gstranthuba-man-phan
http://petruskyaus.org/index.php/component/content/article/11-pk-general/65-gstranthuba-man-phan
http://petruskyaus.org/index.php/component/content/article/11-pk-general/65-gstranthuba-man-phan
http://petruskyaus.org/index.php/component/content/article/11-pk-general/65-gstranthuba-man-phan
http://petruskyaus.org/index.php/component/content/article/11-pk-general/65-gstranthuba-man-phan
http://petruskyaus.org/index.php/component/content/article/11-pk-general/65-gstranthuba-man-phan
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Nhận được tin bác gái mất, xin gửi lời chia 
buồn sâu sắc tới mày nha Bình. Hy  vọng hương 
hồn bác được viên mãn miền cực lạc

Lâm Phong Hải

Thành thật  chia buồn cùng Bình và gia 
đình.

Phan Thanh

Mới nhận được hung tin . Ích Trung xin 
thành thật chia buồn cùng Bình và bảo quyến. 
Cầu mong linh hồn Bác sớm về hưởng phúc 
trường sinh. 

Phí Ích Trung

Xin chia buồn cùng Bình và gia đình.

Hồ Ngọc Liên

Tự Trinh xin chia buồn với Bình nghe. 
Hãy giữ sức khoẻ nghe Bình.

Phạm Thị Tự Trinh

Chào Bình, Được tin bác qua đời, thành 
kính chia buồn với Bình và gia đình. Cầu nguyện 
linh hồn Bác sớm về cõi vĩnh hằng.

Lê Văn Chính

THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG 
BÌNH VÀ TOÀN THỂ GIA QUYẾN, CẦU 
MONG LINH HỒN BÁC MAU ĐƯỢC 
HƯỞNG PHÚC TRƯỜNG SINH. THÀNH 
KÍNH PHÂN ƯU,

TUYẾTNHUNG VÀ GIA ĐÌNH

Bình thân mến, Được tin Bác vừa qua đời, 

anh chị thành thật chia buồn cùng em và gia đình. 
Mong em sớm vơi nổi buồn. Nguyện cầu linh hồn 
Bác sớm về nước Chúa. Thân mến,

Thanh-Bình & Trần Thạnh

Bình thân, Thế là thêm một  đứa cùng hoàn 
cảnh như anh chị vào đầu năm nay. Hôm đó cũng 
bất ngờ. Anh chia buồn cùng Em và gia đình. Cầu 
chúc Cô Thu Ba được về đất Chúa. Thân chào,

Anh Chị Ngày và Nguyệt 

Bình, gia đình của Bình và thân nhân thân 
mến, Anh Đức xin chia buồn với Bình, gia đình 
và thân nhân. Petrus Ký tình thân

VŨ  Hùng Đức

Hallo Bình, Nhận được hung tin, gia đình 
tụi nầy xin chia buồn với Bình và tang quyến.

Chánh+Inge

Trâm xin thành thật  chia buồn cùng anh 
Bình & gia quyến. Cầu nguyện hương linh Bác 
Gái sớm siêu thoát tịnh độ, bình yên noi Cõi Vĩnh 
Hằng. THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Trần Thị Thu Trâm

Bình em, Anh Chị vừa nhận được hung tin, 
Mẹ em đã qua đời. Anh Chị xin được chia buồn 
cùng em va gia quyến. Cầu mong Hương Linh 
Bác chóng về cõi Phật. Thành kính phân ưu.

Anh Chị Huỳnh Hiếu Thảo

Bình mến, Anh chị thành thật chia buồn 
cùng Bình và gia quyến. Chị không biết nói gì để 
an ủi em trong lúc này. Chị tin rằng khi còn sống 
má em luôn cảm nhận tình thương của em và 
những người thân yêu chung quanh mình. Chị 
nghĩ đến em nhiều và cầu nguyện cho em có 
nhiều can đảm để trải qua mất mát to lớn này. 
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Thân mến. 

Chị,Kiều

Hallo Bình, Nhận được hung tin, anh chị 
thành thật chia buồn với Bình trước sự mất mát 
lớn lao nầy. Cầu nguyện hương linh bác gái sớm 
về chốn thiên đàng. 

AC Hòa Cúc

Xin chia buồn cùng Bình thật thân tình. 
Mẹ không còn, như mất nừa cuộc đời !!! Mến. 

Lê Trung Trực

Xin chân thành chia buồn cùng Trần Gia 
Bình và tang quyến. Cầu  nguyện vong linh Cô 
Thu Ba được thanh thản nơi miền Vĩnh cữu.

Vợ chồng Đỗ Thành Tâm (P.Ký 61-68)

Xin chia buồn cùng Gia Đình Cô Thérèse - 
Trần Thu Ba Cầu nguyện hương linh Cô sớm 
hưởng Nhan Thánh Chúa.

Nguyễn Quang Duy

Sincères condoléances.

Famille Thanh Hương Phan - France

Anh Bình thân mến, sáng hôm qua đang 
trên đường đi, nhận được tin buồn qua phone với 
anh, vội vã báo tin đến anh Trực, nhưng lại thiếu 
xót nhiều chi tiết quan trọng, thành thật xin lỗi. 

Tụi em xin chia buồn cùng anh và cả gia đình 
trước mất mát lớn lao này! Nguyện cầu linh hồn 
Tata sớm về nơi đất chúa… Anh cho Mẹ em gửi 
lời chia buồn đến Tonton và cả gia đình

Phạm Quốc Phong

Bình ơi, Sáng hôm nay  nhận được email 

của Quốc Phong báo tin buồn là Bác gái đã mất, 
Hương thật bàng hoàng ! … Hương xin được chia 
buồn cùng Bình và gia đình nghe. Bình ráng giữ 
gìn sức khoẻ và hãy cố gắng vượt  qua sự đau 
buồn mất mát to lớn này. Hương thành tâm 
nguyện cầu cho Bác gái sớm được hưởng nhan 
Thánh Chúa… Thân, 

Trần Thị Ngọc Hương 

Chân thành gửi lời chia buồn đến gia đình 
Bình. Cầu chúc cho hương hồn của bác sớm về 
nơi miên viễn.

Ngô Càn Chiếu

Thành thật chia buồn cùng em Trần gia 
Bình và tang quyến . Thành kính chúc vong linh 
Mẹ em Bình đươc sớm tiêu diêu nơi chốn vĩnh 
hằng 

Trần Quang Hải & Bạch Yến

Anh Bình ơi, Em là Như ở Bruxelles (Bỉ), 
là học trò của Mẹ anh. Anh Phong vừa báo tin 
buồn cho em, em lên site Pétrus Ký mới kiếm 
được DC e-mail này, hy vọng anh Bình đọc được. 
Em và cả nhà thành thật chia buồn cùng anh và 
gia quyến… Em có báo tin cho cô Hoàng Mai, Cô 
cũng đã biết rồi. Cô cũng như em, không có lời để 
diễn tả nỗi mất mát này. Với em, Thầy Cô ở 
trường cũng như Cha Mẹ, nhất là em lại được Mẹ 
anh cưng chiều lắm. …

Em Như.

…Hiền hay Hạnh vậy? Chị không ngủ 
được đêm nay. Chị nhớ mẹ em quá , bao nhiêu kỷ 
niệm với mẹ em lại trở về. Chị gặp mẹ em năm 
chị 19 tuổi nay  chị đã ngoài 50...nay mẹ em đã đi 
xa để lại chị 1 mình với bao kỷ niệm vui buồn, 
nước mắt đong đầy  với nhiều nuối tiếc, nhớ 
nhung. Chị đau khổ quá em ơi..Chị cầu mong mẹ 
siêu thoát.

Nguyễn Thị Hoàng Anh
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Hi Bình , vừa nhận được tin Bác gái  mới 
qua đời , qua Uong Thu Hoài , tôi cũng rất  là bất 
ngờ .Thành thật chia buồn cùng gia đình Bình và 
tang quyến, xin Chúa đón nhận linh hồn Bác gái , 
sớm về hưởng nhan Thánh Chúa 

Gia đình Hà Trường Thoại - Nhung 

Hi Bình, Thành thật  chia buồn đến gia đình 
của Bình.  Thân, 

Khổng Trọng Tâm & Dung

Dear Binh, Please accept our deepest 
sympathy to you & your family  for the great loss 
of your Mother, a beloved teachers to many of us. 
May her soul rest in peace in Heaven. Regards,

Tam Loc Duong & family.

Hello Anh Binh, em vừa nhận được email 
cua Anh Sơn (USA) gởi báo TIN Mama anh mất. 
Chúng em cầu nguyện cho Hương Linh Bá mẫu 
sớm thoát về cực lạc....

Phạm Quốc Phương

Thành thật  chia buồn cùng Bình và gia 
đình. Nguyện xin linh hồn bác hưởng phúc bình 
an nơi cõi vĩnh hằng.

Dzũng và gia đình (Dũng Nguyễn 79C5)

Hi Bình, Thành thật chia buồn và xin 
Thiên Chuá ủi an đến Bình và tang quyến trong 
lúc bối rối và đau buồn này. Nguyện xin cho linh 
hồn bác sớm hưởng nhan Thánh Chuá. Thành 
kính phân ưu,

Long C5

Binh thân mến, tao vừa mới đọc tin từ 
Hoài, thật là bàng hoàng... Thành thật chia buồn 
cùng mày và gia đình. Nguyện cầu hương hồn 

Bác sẽ được an lành nơi đất Chúa... Thân thương

Lê Hữu Hoàng và gia đình

Bình thân, Nhận được tin bác gái đã qua 
đời. Tao thành thật phân ưu với mày và gia đinh. 
Mong Bác mau được hưởng nhan Thánh Chúa. 
Thành kính phân ưu.

Nguyễn Thế Hùng

Xin chia buồn cùng gia đình bạn Trần Gia 
Bình, 72 79. Cầu chúc hương hồn bác gái sớm về 
cõi vĩnh hằng.

Nguyễn Minh Nghĩa

Bình ơi, Cho anh chia buồn cùng em và 
gia quyến trong đại tang nầy.

Khải (PKý 55-62)

Hello Trần Gia Bình: Nhận được tin buồn 
mẹ em, cô Trần Thu Ba, cựu GS Pháp  văn/Việt 
văn Petrus Ký, đã qua đời tại Nîmes, Pháp quốc, 
hưởng thọ 76 tuổi. 

Anh Sơn xin đại diện bạn bè, thầy cô cùng thân 
hữu tại Hoa Kỳ/Canada/Úc gởi lời chia buồn đến 
em cùng gia đình về sự mất  mát lớn lao này. Thân 
ái,

Nguyễn Ngọc Sơn

Được tin Mme THÉRÈSE  TRẦN THU 
BA, Cụu Giáo Sư  Petrus Ký, thân mẫu của Trần 
gia Bình ;   đã từ trần ngày 28-10-2014 ;   1 số 
cựu học sinh Petrus Ký  tại Sài Gòn xin chia buồn 
cùng gia đình. Xin nguyện hương linh cô bình an 
nơi nước Chúa.

Lâm Định Hướng

Chúng tôi Nhóm Ái Hữu Petrus Ký  / 
Adelaide ÚcChâu vừa nhận được tin buồn, thân 
mẫu của anh Trần Gia Bình - Trưởng ban Báo Chí 
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của Hội AHPKAC - Cô Thérèse - Trần Thu Ba

 - Cựu Giáo Sư Pháp Văn trường Petrus Trương 
Vĩnh Ký Saigon - đã từ trần ngày 28.10.2014 tại 
Nîmes / Pháp Quốc hưởng thọ 76 tuổi.

Nhóm Ái Hữu Petrus Ký  Adelaide Úc thành thật 
chia buốn cùng anh Trần Gia Bình và  
Cầu Nguyện Cô Thèrèse Trần Thu Ba về 
với Thánh Chúa trên Thiên Quốc. Thay mặt 
Nhóm PetrusKý Adelaide Nam ÚC – 

Nguyễn Thế Tâm

Hi Bình. Được tin anh Nghĩa báo bác gái 
mất tại  Pháp, nhưng vì không có email của mầy 
nên không thể chia buồn cùng mày kịp thời.Mong 
mầy thông cảm cho.Thay măt  anh em khóa 72-79 
xin thành thật chia buồn với bạn cùng gia quyến. 
Ban ĐD 72-79 Pétrusky-LHP.

Tạ Minh Mẫn

Madame, Je suis au courant du décès de 
votre maman qui m'affecte beaucoup.

Avec nos amies de la country, nous sommes sous 
Le choc de cette terrible nouvelle.

Comment réaliser que Thuba, toujours pleine 
d'énergie, souriante, l'écoute de tous et toujours 
pour aider et  trouver des solutions à nos petits 
problèmes, nous ait quitté aussi vite.

Vous devez savoir que tout le monde avait 
beaucoup d'affection pour elle et elle nous 
manque , e t nous manque ra t ou jou r s ,  
énormément.

Sincères condoléances à  toute votre famille et je 
vous souhaite beaucoup de courage pour affronter 
cette épreuve.

De tout coeur avec vous.

Brigitte MORIN

J'avais fait la connaissance de votre 
maman à la country  et je suis de tout coeur avec 
vous dans cette difficile épreuve. Je vous souhaite 
beaucoup de courage et pense bien à vous.

Pascale DUPUIS.

Trop  triste quand DANIELLE notre 
animatrice COUNTRY nous a envoyé ce MAIL 
nous apprenant cette terrible nouvelle .Nous 
avons suivi l’époque ou votre PAPA était très 
fatigué mais nous ne pensions pas du tout que 
notre amie de la COUNTRY nous quitte si tôt.

Je prends par a votre peine et vous adresse nos 
SINCÈRES CONDOLÉANCES 

NICOLE APARICI ;UNE AMIE.

C'est une terrible nouvelle que Dany  nous 
a fait connaitre par mail et je compatis 
sincèrement à votre douleur et celle de toute votre 
famille. Je garderai de votre maman le souvenir 
de quelqu'un de très gentil et très serviable.

Une collègue de country.

Arlette PEREZ

Je fais parti du club de danse en ligne de 
Caissargues. Je garderai le souvenir de votre mère 
toujours souriante et qui distribuait des bonbons 
pour faire plaisir à tout le monde.

Soyez fière de votre mère.

Daniel RIOU

J’ai rencontré votre maman au country  de 
Caissargues et j ai eu l’occasion d apprécier sa 
gentillesse, son sourire toujours prête pour un 
conseil et ses recettes naturelles pour la santé. J’ai 
beaucoup de peine pour vous et j’aimerai vous 
aider un peu au moins par la pensée.

Avec les amies du country nous serons là lundi.

Amitiés

Pierrette Jaouen

Je suis sous le choc depuis la terrible 
nouvelle ,j'ai reçu un mail de Thuba le mardi 28 , 
quelques heures avant l'accident, quel malheur !

Toutes mes pensées vont vers vous et sa famille !
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Elle va nous manquer  énormément, si gentille , 
quelle injustice !!

Bon courage   vous ainsi qu'à  toute sa famille et 
mes sincères condoléances les plus attristées !!

Annie , une amie de la country !!!!

Annie Marin

Nous avons été terriblement bouleversés 
d'apprendre la terrible nouvelle de décès de tata 
Thu Ba et nous voudrions vous dire combien nous 
nous associons de tout coeur à votre douleur. Tata 
était une femme très gentille et dévouéé. Nous 
l'aimions beaucoup.

Malheuresement, Je ne pourrai pas assister aux 
obsèques mais je serai près de vous par la pensée. 

Soyez forts et sachez que vous êtes présents dans 
toutes mes prières.

En présentant mes très sincères condoléances à 
toi , et toute les membres de ta famille, je vous 
embrasse affectueusement.

Je viens d'envoyer une lettre de mon mari Jean 
Paul à tonton François et à toute la famille.

je te remercie bien d’avoir donné en détails de 
Tata Thu Ba.

Đỗ Thị Hồng Linh

NhaTrang- Vietnam ngày 31/10/2014

Thân gửi các cháu: Ái, Hiền , Hạnh và các cháu
Thầy Đỉnh và cô Trang ở NhaTrang, Việt Nam vô 
cùng đau buồn , thương tiếc mẹ của các cháu đã 
vĩnh viễn ra đi . Cầu xin Chúa nhân từ đưa linh 
hồn của Bà về với Chúa, nơi hạnh phúc đời đời.

Thầy cô đã đốt nến đọc kinh cầu nguyện cho Bà 
Thu Ba ngay  khi bà chị Hai của mẹ các cháu từ 
Sài Gòn gọi điện thoại ra cho thầy cô báo tin buồn 
này.
Gia đình thầy cô rất đau buồn và có viết e-mail 
báo tin đến các bạn của mẹ các cháu ở nước 
ngoài.
Cầu mong linh hồn bà xin Chúa phù hộ các con 
cháu, bạn bè nhiều may mắn , can đảm, hạnh 
phúc để tiếp tục cuộc sống bình thường nơi trần 
thế này.

Thầy cô Đỗ Quang Đỉnh, những người bạn của 
mẹ các cháu.

Ôm hôn các cháu!!!

Monsieur Lafouasse

Au nom de toute notre famille, je vous présente 
nos condoléances.
Nous avons prié le Bon Dieu,de tout notre 
coeur ,d’accueillir l’âme de Madame Thu Ba 
Lafouasse au Paradis , lieu de bonheur éternel.

Monsieur Dinh et Madame Hong Trang et  toute 
leur famille à Nhatrang, Vietnam

C’est avec grande tristesse que j’ai appris 
le décès de votre maman. En ce moments 
difficiles, je tenais à vous faire part de mes 
sincères condoléances et a partager votre peine.

Francine

Bonjour Mme j ai appris le décès de votre 
maman je présente mes condoléances à vous et 
toute votre famille surtout a votre papa et votre 
soeur que je connais particulièrement je suis la 
boulangere de Garons mm Bonnet je suis à la 
montage je ne pourrais pas assister aux obsèques 
mais si vous me dites l heure et le jour je serai en 
union avec vous j ai vu votre maman mardi matin 
a la messe et puis je suis partie a la montagne 

Votre papa a téléphoner à mon fils je suis en 
union de prières avec vous j’aimais bcq votre 
maman je vous souhaite bcq de courage à vs et 
votre famille je vous embrasse 

Roseline Bonnet

JE VOUS PRESENTE  NOS SINCERES 
C O N D O L E A N C E S . N O U S AV O N S 
BEAUCOUP DE 

PEINE. THUBA ETAIT LA GENTILLESSE  A 
L ETAT PUR. ELLE M A SOUVENT DONNEE 
DES CONSEILS  M A BEAUCOUP 
RASSUREE

QUAND J EN AI EU BESOIN. SA PRESENCE, 
SON SOURIRE SON BESOIN DE FAIRE DU 
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B I E N A U TO U R D ’ E L L E V O N T M E 
M A N Q U E R . J E L A P P R E C I A I S 
ENORMEMENT. ELLE SE GLISSAIT 
TOUJOURS ENTRE MOI ET UNE AUTRE 
PERSONNE POUR DANSER ET ON RIAIT 
SOUVENT. QUE LE BON DIEU PRENNE 
SOIN D ELLE. JE PARTAGE VOTRE 
CHAGRIN JE VOUS EMBRASSE                 

ELIANE 

Quelle grande tristesse pour nous .Votre 
chère maman nous amenait  son sourire, sa 
gentillesse,c’était un rayon de soleil ..Nous avons 
beaucoup de mal   penser qu elle ne sera pas 
parmi nous au prochain cours.Nous aurons tous le 
c ur gros  Nous viendrons pour etre prets de vous 
tous, sa famille et vous apporter notre soutien.

Gerald et martine

Bình,

Anh chị xin chia buồn cùng em và gia quyến. Cầu 
nguyện để Bác sớm về nơi bình an thanh tịnh.

Cao hửu Hoài

Fabienne DAVIN a écrit : A mon Amie 
Thuba, L'alchimie de ta curiosité toujours en éveil 
mêlée à ton intelligence rare était  à l'origine de tes 
mille et une questions...
Pour comprendre toujours plus et grimper 
toujours plus haut, avec cette soif du pixel bien 
rangé !...

Ange en chemin vers l'au-delà, tu vas dépasser 
tous les sommets laissant ici bas le souvenir 
impérrissable d'un tout petit  bout de femme... 
amie, mamie, maman et avant tout épouse 
exceptionnelle ! COURAGE A CEUX QUI 
RESTENT <3 à demain 13h30... 17h30

Faby

Thân chào Bình, Xin thành thật chia buồn 
với Bình và gia đình, nguyện cầu hương hồn Bác 
được sớm về cõi  bình an. PKy tình thân

Gia đình Thương Thanh.

Je suis une amie de votre chère Maman. Je 
venais d'apprendre, avec une grande tristesse, 

la disparition soudaine de votre Maman hier par 
une amie Ngọc Tuyết également amie avec 

votre Maman,  même professeur à Gò Công (Sud 
Viêt-Nam) ...

Je suis très proche de votre Maman et presque 
tous les jours on se communiquait des mails que

votre Papa les lisaient assez souvent..... Le dernier 
s'élevait le 28 octobre dernier à 10h35...

Il y a des fois, tard dans la nuit, on envoyait 
réciproquement des mails en bavardant de tout

ou bien faire des commentaires sur la situation 
politique de la France ... Elle était beaucoup plus

raisonnable que moi, sans trop des pensées 
virulentes que moi etc ....

Maintenant, Elle me manquait énormément... J'ai 
déjà acheté un Calendrier 2015 de la Vierge Marie

comme celui de cette année qu'elle l'aimait bien. 
Elle m'a dit qu'elle l'a mis dans la cuisine = 
comme çà 

elle pourrait voir Ste Marie tous les jours..... De 
toute façon je l'enverrai à votre Papa en souvenir 
d'Elle.

Elle m'est très chère. Elle m'a proposé qu'on soit 
des soeurs. Puisqu'elle a 2 ans de plus que moi. 
Donc

elle devenait ma grande soeur = " chị " et moi : 
vis-à-vis d'elle = je suis sa petite soeur = " em "en 
viêtnamien.

Quand Ngọc Tuyết m'a annoncé cette triste 
nouvelle : je n'en croyais pas que çà puisse arriver 
à Elle subitement puisqu'elle n'a pas plaint de sa 
santé ... Souvent je lui ai demandé de sa maladie : 
Elle m'a répondu que çà va ... Surtout Elle 
s'occupait beaucoup  votre Papa. La pauvre : c'est 
Elle qui s'en allait  la première !!! J'espère qu'Elle 
n'a pas trop souffert ??? Maintenant : Elle pourrait 
rejoindre et resterait pour toujours au côté de ses 
Parents là-haut dans les cieux !!!....

Hier, j'ai envoyé une carte de condoléances à 
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votre Papa. Vu qu'on a la fête de Toussaint, le 
courrier arrivera plus tard que la cérémonie 
d'incinération prévue le lundi prochain à 14h00. 
Comme je regrette d'être loin de vous dans ces 
tristes moments pour l'accompagner à sa dernière 
demeure ... Demain, j'irai à l'église et je prierai 
pour que votre Maman  soit bénisse par Dieu, le 
Père tout puisant et la Vierge Marie. Qu'ils 
l'accueillent à bras ouverts dans leur Paradis des 
cieux ....

Selon notre coutume vietnamienne : le corps du 
défunt est défendu de le ramener à la maison mais

le laisser dans la pagode ou l'église ou au 
cimetière parce que ce geste là apporte malchance 
aux survivants ...

Vous transmettrez à votre Papa François, à votre 
frère et tous vos proches : mes plus Sincères 
Condoléances et que Dieu vous donne la Force de 
surmonter ces heures si difficiles .... 

Une amie de votre épouse.

Thủy - Paris

Toutes nos condoléances,   nos pensées 
vont vers vous en ces moments difficiles, anh 
Binh, Hung, Hiêu et Huy.

Soyez forts. Grand mère a dû être très fière de 
vous, vous êtres sensas !!!!

Famille VU Quôc Dung, Hoài Huong, Duy và 
Titou-Duc.

Recevez nos sincères condoléances. 

Famille Nguyen (Hiep, Thuy, Minh)

Bonsoir Tr Binh, J'ai appris la nouvelle il y 
a peu, et j'aimerais te présenter mes plus sincères 
condoléances. Je suis de tout cœur avec toi et ta 
famille, et te transmets toute ma force et mon 
courage à travers cette épreuve, comme tu l'as fait 
pour nous tout au long de développement et notre 
maturation.
Nguyễn Đình Phong

Toutes nos sincères condoléances. De tout 
coeur, nous prenons part à votre peine et nous 
prions pour vous et votre famille.

Anaïs, Chloé, Corinne Pingal

Đọc mail nhận được tin buồn mẹ của Trần 
Gia Bình vừa từ trần. Thành thật chia buồn cùng 
gia đình Bình và Loan cùng  gia quyến. Nguyện 
xin linh hồn Bác gái sớm về cõi vĩnh hằng. Thành 
kính Phân ưu,

Mã Mạnh Tiến và gia đình

Nos plus sincères condoléances à la 
famille de Hiêu. Cầu cho hồn bà mau về cõi Phật. 

Famille Appercel

Bình thương, Tao vừa đọc tin biết mẹ mày 
mới qua đời. Bà mất như thế nào? Và mất ở đâu? 
Cho tao biết  để tao cầu nguyện cho bà được về 
nước chúa an lành. Ở nhà mày mọi người có buồn 
lắm không? Công việc tang sự có gì cần giúp đỡ 
không? Mày Cần gì thì nói tao nhen. Thương 
mày, Tao

Lê Khắc Nhàn

avec nos sincères condoléances .

famille Pham Hi

Toutes nos condoléances à Tr Binh et  à ses 
proches.

Famille TRAN Quoc Hiep

Bonjour Angelique , Je suis Tata Tuyêt de 
Lagny , en région parisienne , une amie de 
toujours de ta chère maman .
C’est avec stupefaction et une immense peine que 
j ai appris qu Elle nous a quittés le 28 dernier à 
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14h, alors que le matin du même jour Elle nous 
envoyait encore des e.mails ....

Je pleure une amie fidèle , aimante , mais surtout 
je pense à vous ses enfants et à Papa François , 
qui avez perdu une Mère et une Épouse 
merveilleuse , admirable d amour , d abnégation 
et de courage .
Je sais que rien ne comblera jamais son absence .

Ce matin j ai suivi la messe à la télévision , en 
pensant à Elle tout particulièrement , j ai prié 
Dieu pour qu Il accueille son âme dans Sa 
Maison .

J ai prié également pour vous , ses enfants et pour 
Papa François .

Que Dieu vous bénisse et vous donne le courage 
de surmonter votre peine.

J aurais voulu , de vive voix , et au nom de toutes 
les amies de Ta Chère Maman , les Tatas : Thành 
Mÿ de Belgique , Tần de Toronto, Trang de 
NhaTrang, TôHà de San José , Tú Thuÿ du Bois 
D Arcy présenter à Papa François et à toute la 
Famille 
Nos Très Sincères Condoléances .

De tout  cœur nous serons avec vous en pensée et 
par la prière , dans cette épreuve .

Je t embrasse , embrasse bien Hạnh pour moi.
Mme Nguyen Ngoc Tuyet

Chers parents, chers chefs, Je vous 
transmets une triste nouvelle : décès de la maman 
de Tr. Bình, grand-mère de notre Baloo 
Hiếu Lafouasse, à qui nous présentons nos 
sincères condoléances.

Tr Phương 

Bonjour Trưởng Binh, Xin Thành Thât 

Chia Buồn cùng Trưởng Bình, Trưởng Hiếu và 
gia quyến! Xin cầu nguyện cho Bà được về với 
Chúa! 

Ánh-Thu và Ánh- Minh  

Toutes nos condoléances à Tr Binh et  à ses 
proches.

Famille BRIANCOURT

Cher anh Binh, Mes parents se joignent à 
nous à te présenter nos sincères condoléances à 
toi et à ta famille. Toutes nos prières vous 
accompagnent.

Famille Nguyen & Touchon.

Anh Bình, Gia đình em xin chia buồn cùng 
với anh. 

Sam et Isabelle. 

Anh Bình, Gia đình em xin chia buồn với 
anh và gia đình anh.

Dũng &Ngoc

Anh Bình, Gia đình em xin chia buồn với 
anh và gia đình.

Dương Thị Bích Trang (em Ánh Thu)

Gia đình chúng em xin thành thật chia 
buồn cùng gia đình anh.

Famille des oursons Antonin, Augustin & Alvin

Xin chia buồn với Bình.

Bùi Hoàng Yến

Ma famille se joint à moi pour vous 
présenter nos sincères condoléances.
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Famille Pham Duc Vinh

Sincères condoléances à Tr Bình et à ses 
proches.

Famille NAUD-SPATARO

Tr Bình, Tr Baloo Hiếu, Au nom des 
enfants, parents et chefs de Van Lang, je vous 
adresse toutes nos condoléances les plus sincères.

Toutes nos pensées sont avec vous et votre famille 
en ce moment difficile.

Tr Bao Huy

Bình mến, Thành thật  chia buồn cùng Bình 
và gia đình. Cho anh góp lời câu nguyện cho 
hương hồn mẹ Binh.

Vĩnh Đào - NT

Bình ơi, Mấy hôm nay lo chuyện bao đồng 
chạy rẹc rẹc ngoài đường nên đến nay mới nhận 
tin buồn này của Bình. Anh và chị Huệ xin thành 
thật chia buồn cùng Bình và gia đình và xin cầu 
chúc cho linh hồn Bác Gái sớm về nước Chúa.

Mai Quốc Tuấn & Huệ

PHÂN ƯU

Được tin cô THU BA LAFOUASSE, tên thánh 
THÉRÈSE, đã qua đời ngày 29 tháng 10 năm 
2014, đại diện cho các chị, các bạn và các em cựu 
học sinh trường Hoàng Thụy  Năm từng là học trò 
của cô – niên khóa 1974 - 1979, nay vẫn c òn nhớ 
đến trường xưa, thầy cô cũ, xin gửi lời THÀNH 
KÍNH PHÂN ƯU đến anh Trần Gia Bình và gia 

quyến. Tất cả các chị em xin nguyện cầu cho cô 
sớm bình an trở về nước Chúa.

Đỗ thị Kim Anh (USA) - Nguyễn thị Nhu (VN 
1974-1975) - Khúc Thị Cẩm Hương (VN) - 
Nguyễn Thị Thanh Thủy (VN 1974-1975) - 
Nguyễn Thị Thanh Loan (USA) - Nguyễn Thị Vi 
(VN 1976-1977) - Vũ Bích Nga (USA) - Nguyễn 
Thu Chinh (USA 1978-1979) - Đỗ Thị Minh 
Nguyệt (USA) - Nguyễn Thị Như (Belgique 
1978-1979) - Phan Thị Thu Thảo (VN) - Nguyễn 
Thị Nữ  (Australia) - Phạm Thị Ánh Vân 
(USA)  

Nguyễn Thị Nữ

THÂN MẾN GỬI ĐẾN ANH TRẦN GIA 
BÌNH VÀ GIA QUYẾN, Tôi xin đại diện một 
nhóm chị em bạn hữu học trò của cô Thu Ba 
trường Hoàng Thụy  Năm niên khóa 1974-1979, 
gửi đến anh Bình và gia quyến lời phân ưu chân 
thành nhất. Kính thư,

Nguyễn Thị Nữ.

Được tin thân mẫu của Bình mới mất. 
Thành thật chia buồn cùng Bình và gia quyến. 
Nguyện cầu Bác sớm được hưởng dung nhan 
Thiên Chúa.

Gd Lương nguyên Hiền 

Hạnh mến   !  Dì dã xin lễ cho mẹ con . 
Thánh lễ  sẽ cử hành lúc 10 giờ 30  sáng  Chúa 
Nhựt , ngày 09 Novembre 2014 tại Nhà Nguyện 
Saint Jeanne de Chantal     số   6  Rue du Saule  ,  
92160 Antony.   Con có thể thông báo cho Bình  
và bạn bè của Mẹ con,  ai  muốn dự lễ cầu nguyện 
cho Mẹ con thì tới. địa chỉ trên. Chúa Nhựt rồi, Dì 
cũng được thư  của Tú báo cho dì  biết  về tinh 
trạng sức khỏe của Mẹ con trước khi mất. Dì 
thương Mẹ con., bỏ đi đột ngột  quá !!   Con 
chuyển lời dùm tới Papa François, Dì chẳng biết 
nói gì hơn là chia buồn với Papa, Papa hãy giữ 
gìn sức khỏe và cố gắng vượt qua nỗi đau buồn và 
mất mát lớn lao nầy. Cả các con cũng vậy. Chúa 
đã đem mẹ con đi thì mình phải chắp  nhặn thôi. 
Bây giờ  Dì cháu mình chỉ cầu nguyện cho Mẹ 
được sơm về  gần với Chúa và Dức Mẹ trên Cõi 



- Diễn Đàn Petrus Ký Âu châu số 39/2015 - 28 -

Thiên Đàng.  Nhờ con chuyển lời, Dì cám ơn Tú 
đã không quên. Dì.  Thương Tú mồ côi . Con hãy 
chăm nom và săn sóc Papa và Tú nhé. Con cũng 
phải có nghi lực và phấn đấu lắm đó. Dì chúc gia 
đình con hạnh phúc. François và Tú vui mãnh, 
con trai của con thông minh và ngoan. Thương 
mến gia đình con . Dì Kim Thủy

Chers amis et proches,

A quelques jours de ses 76 ans  Madame  Thuba 
Lafouasse nous a quittés.

Son époux, ses enfants et petits enfants ont été 
profondément touchés par les marques de 
sympathie, de soutiens que vous nous avez 
témoignés, nous tenons à vous remercier et à vous 
exprimer vous parents, amis, proches, toute notre 
gratitude pour ce départ soudain. Mais la voie de 
Dieu est impénétrable.

Notre mère avait un cœur plein de dévouements, 
prête à rendre service à son prochain par des 
mots gentils, des petits soins, des remèdes simples 
pour soigner les petits « bobos ».

Même après sa mort, elle continue à faire du 
bien : elle avait promis de son vivant, de faire don 
de ses organes pour permettre de sauver et 
maintenir quelques vies,  avec l’amour de Dieu, 
tout devait être possible.

Cette journée du 3 novembre sera à jamais 
gravée dans notre cœur, elle qui voulait une 
crémation simple,  ce fut un recueillement 
grandiose. 

Que chacun de vous qui aviez partagé ses 
moments de vie et qui vous êtes associés à notre 
peine soit reconnu. 

Nous allons continuer à vivre en la gardant dans 
notre cœur.

Nous savons qu’elle est bien et que là où elle est, 
elle veille sur nous.

Au revoir très chers amis, à maman et à notre 
famille.

Nos amitiés. 

son époux François, ses enfants Albert & Loan, 
Jeanne, Angélique & Jean-Marc et ses petits-enfants 
Antoine, Alexandre, Vincent, Maël

Kính gởi các bác, thầy cô, bạn bè cùng 
bà con,

Thay mặt ba, chúng con xin gởi lời cám ơn đến 
tất cả mọi người đã gởi hoa, thiệp, điện thư, điện 
thoại chia buồn đến ba con cùng gia đình. 

Sự ra đi đột ngột của mẹ chúng con khiến chúng 
con rất buồn, nguồn nâng đỡ tinh thần duy nhứt 
cho chúng con là nhận được tình cảm chân thành 
của mọi người. Chúng con cũng tự an ủi rằng mẹ 
chúng con đã ra đi rất nhanh chóng và bình an. 
Trước khi về nơi an nghĩ cuối cùng, bà đã hiến 
tặng một phần thân thể của mình trong hy vọng sẽ 
đem đến hạnh phúc cho vài gia đình nhận được 
món quà nầy. 

Trong đời sống thế gian, mẹ chúng con vẫn luôn 
nghĩ đến và luôn giúp đỡ những người bất hạnh 
nên chúng con xin thay mặt bà để cám ơn các 
bác, thầy cô, bạn bè và bà con đã giúp mẹ con 
thực hiện ước nguyện cuối cùng của bà là đã 
dùng của cải giúp các cháu mồ côi, người nghèo 
lớn tuổi, người tàn tật thay vì gởi hoa đến tang lễ 
của mẹ chúng con.

Chúng con chắc chắn rằng, mẹ chúng con vẫn 
luôn ở đâu đó không xa, và trong khả năng của 
bà, bà luôn phù hộ cho mọi người được an lạc, 
luôn cầu xin ơn trên cho mọi người vui sống trong 
yêu thương và bác ái.

Chúng con xin chào tạm biệt các bác, các thầy 
cô, bạn bè và bà con.

Thân ái,
François và các con A. Gia-Bình & Tuyết Loan, J. 
Ngọc-Tú, A. Kiều-Trang & Jean-Marc cùng các cháu 
nội ngoại A. Gia Hưng, A. Gia Hiếu, V. Gia Huy, M. 
Minh-Anh.


