Giáo Xứ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam/
R.K. Parochie H. Maria, Koningin van de
Vietnamese Martelaren te Nederland

Thành Kính Phân Ưu

Nhận được tin từ bà cụ Nguyễn thị Thoa (bà Khánh Đang) (Bergen op
Zoom) gđ anh: Trần văn Nhiên (USA), gia đình các chị: Trần thị Thanh,
Trần thị Mai (Bergen op Zoom), Trần thị Diễm (Đức quốc), gia đình
anh: Trần Văn Hải, và gia đình em: Trần thị Huyền (Bergen op Zoom)
(vui lòng xem tờ Cáo Phó đính kèm) cho biết người con, em, chị:

Maria Trần Đinh Thị Thúy
đã an nghỉ trong Chúa tại Lausanne, Thụy Sĩ ngày 25.06.2021.
Hưởng dương 52 tuổi.
Được biết bà Maria Trần thị Thúy trước kia sinh sống tại Bergen op
Zoom, sinh hoạt trại hè thiếu nhi, lập gia đình và
sinh sống tại Thụy Sĩ.
Thay mặt giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Hòa Lan
chúng tôi thành thật chia buồn cùng tang gia ông Đinh Thái Hải và
các con: Đinh Đức Duy Valentin và Đinh Trần Diễm Trinh Claire (Thụy
Sĩ) và toàn thể quý tang quyến, quý thân nhân và quý bạn hữu về sự
ra đi của người vợ, mẹ, con, em, chị, dì, và người bạn thân yêu này.
Kính mời quý Cha, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ hiệp lời
cầu nguyện cho linh hồn Maria Trần thị Thúy được vào vui hưởng
vinh quang phục sinh với Đức Kito và sự sống mới trong Thiên quốc.
Nguyện xin Thiên Chúa thêm sức mạnh, niềm tin và an ủi tang gia,
tất cả quý thân hữu, và các bạn hữu trong lúc đau buồn này.
Thành kính phân ưu và
hiệp thông trong lời nguyện cầu cho linh hồn Maria.
BĐH và Mục tử Giáo Xứ
Lm Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm

