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From: Minh Tranthanh 

Date: Thursday, April 9, 2009, 7:32 PM 

Ban liên lạc Thầy Cô & Cựu học sinh Petrus 

Ký-LHP vô cùng thương tiếc báo tin : 

Thay Đặng Công Hầu, cựu GS Hội họa trường 

Trung Học Petrus Ký vừa từ trần ngày 9-4-

2009 do bệnh tai biến xuất huyết não, hưởng 

thọ 73 tuổi. 

Ban liên lạc thành kính phân ưu cùng gia đình 

Thầy Hầu và cầu chúc linh hồn Thầy sớm tiêu 

diêu nơi miền cực lạc. 

Trần Thành Minh 

 

Thầy Võ Văn Vạn 

Nhận tin anh Đặng Công Hầu đã từ trần, tôi 

bàng hoàng xúc động vì mới gặp anh đây 

không lâu, mà nay anh đã thành người thiên 

cổ. Xin gửi lời chia buồn cùng tang quyến  với 

bài thơ tiếc thương. 

  

 

 

THƯƠNG TIẾC ANH ĐẶNG CÔNG HẦU 

Nhận tin anh biệt trần gian 

Bạn trò thân thuộc bàng hoàng tiếc thương 

Mây chùng cánh xuống ngôi trường 

Nhớ hoài nét vẽ từng đường phấn bay 

Tài hoa năm ngón bàn tay 

Bức tranh còn đó sắc hài hoà nhau 

Cõi Tiên anh vội về mau 

Trường xưa mái ngói bạc đầu xót xa 

Cỏ cây sương ngấn lệ pha 

Bảng xanh lớp cũ gió qua ngậm ngùi 

Nén nhang thắp vội bồi hồi 

Tiễn anh ngọn khói rã rời cánh hương 

Vĩnh Hằng anh sớm về nương 

Nỗi đau cách trở âm dương nghẹn ngào 

Thành kính phân ưu 

TRẦM VÂN ( Võ Văn Vạn) 

 

Kính gởi Thầy Minh, 

Nhận được hung tin Thầy cho chúng Em biết 

Thầy Đặng Công Hầu, cựu Giáo Sư Hội Họa 

của Trường Petrus Ký đã vĩnh viễn ra đi ngày 

09.04.2009 (nhằm ngày 15, tháng 03, năm Kỷ 

Sửu) tại Saigon, hưởng thọ 73 tuổi. Chúng 

Em, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Ký 
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www.pkynamcali.org 

Âu Châu rất đau buồn , thương tiếc về sự ra đi 

của Thầy Hầu.  Thưa Thầy Minh, các Anh Em 

vừa nhắc đến Thầy Hầu trong hai tuần qua, 

nhớ đến hình ảnh của người Thầy rất nhiệt 

tình, vui vẻ, hiền hậu và luôn luôn nâng đỡ các 

Anh Em trong thời gian học. Sự ra đi của Thầy 

Hầu là một mất mát lớn lao của tất cả Anh Em, 

cựu học sinh Trường Petrus Ký 

Thưa Thầy Mình, Em xin được thay mặt Ban 

Chấp Hành gởi lời chia buồn đến gia quyến 

Thầy Đặng Công Hầu và Ban liên lạc Thầy Cô 

& cựu học sinh Petrus Ký ở Việt Nam. Chúng 

Em cầu xin hương linh của Thầy Hầu sớm về 

cõi Phật 

Kính thư. 

TTK, Hội Ái Hữu Petrus Ký Âu Châu 

c/o Huỳnh Hiếu Thảo 

http://www.petrusky.de 

 

 

Mời các bạn vào trang web : 

http://www.petruskylhp.org xem vài hình ảnh 

Thầy và Trò trường Petrus Ký - LHP viếng lễ 

tang Thầy Đặng Công Hầu, cựu GS Hội Họa 

trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký, 

mất ngày 9-4-2009. 

Chúc sức khoẻ 

Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký-LHP 

 

 

 

 

 

http://www.petrusky.de/
http://www.petruskylhp.org/
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Nhận được tin Thầy Đặng Công Hầu—Giáo 

Sư Hội Họa Trường Trung Học Petrus Trương 

Vĩnh Ký Saigon—thất lộc ngày 09 tháng 04 

năm 2009 tại Saigon, Hội Ái Hữu Petrus 

Trương Vĩnh Ký-Úc Châu kính gửi đến thân 

bằng quyến thuộc của Thầy lời Thành Kính 

Phân Ưu.  
http://petrusky.org.au/  

 

 

 

Một vài hình ảnh về thầy Đặng công Hầu, trích 

từ 2 trang web dưới đây : 

http://kyyeupetrusky.googlepages.com/  

http://picasaweb.google.com/longtk/HopMatChungVui

DauNamVoiGiaDinhThayDangCongHau?authkey=jXG

1B6x6mA0#5035651397076621058 

Thầy Đặng Công Hầu trên giường bịnh 

 

 

Thầy và cô cùng cháu nội 

 

 

Kể chuyện tiếu lâm 

 

 

Mong rằng những hình ảnh cuối cùng và thật 

đẹp nầy vẫn còn trong tâm tưởng chúng ta về 

một người thầy đa tài, gần gũi và được học trò 

thương mến...  

Vĩnh biệt thầy Đặng Công Hầu...  

http://petrusky.org.au/
http://kyyeupetrusky.googlepages.com/
http://picasaweb.google.com/longtk/HopMatChungVuiDauNamVoiGiaDinhThayDangCongHau?authkey=jXG1B6x6mA0#5035651397076621058
http://picasaweb.google.com/longtk/HopMatChungVuiDauNamVoiGiaDinhThayDangCongHau?authkey=jXG1B6x6mA0#5035651397076621058
http://picasaweb.google.com/longtk/HopMatChungVuiDauNamVoiGiaDinhThayDangCongHau?authkey=jXG1B6x6mA0#5035651397076621058



