† CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Đức Kitô Phục sinh, gia đình chúng tôi xin được kính báo
đến thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, Em, Chị, Mẹ, Bác, Cô, Bà, Bà Cố
của chúng tôi là:

Bà quả phụ Anna Đỗ Thị Sửu
Sinh ngày 05 tháng 01 năm 1937 tại Vĩnh Phúc Yên,
đã được Chúa gọi về ngày 24 tháng 08 năm 2019, tại Nürnberg-Langwasser,
hưởng thọ 82 tuổi.
Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 10g00 sáng thứ năm, ngày 29.08.2019,
tại nhà thờ Heiligste Dreifaltigkeit, Nürnberg-Langwasser
Giesbertsstr. 75
90473 Nürnberg.
12:45 Lễ hạ huyệt tại nghĩa trang Südfriedhof, Nürnberg
Julius-Loßmann-Straße 51, 90469 Nürnberg
Kính xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Anna sớm được về hưởng
Nhan Thánh Chúa trên Thiên Quốc.

Nguyện vọng của người quá cố:
Gia đình chúng tôi xin miễn nhận phúng điếu và vòng hoa. Thay vào đó, quý vị có
thể quyên góp cho quỹ từ thiện của Linh mục Triệu lo cho những em bé mồ côi bất
hạnh ở Việt Nam được đi học. Gia đình chúng tôi sẵn lòng nhận sự quyên góp đó và
chuyển tiếp tới Cha Triệu.

Tang gia đồng kính báo:
Hoàng Thị Vinh, chồng, các con và các cháu [trưởng nữ]
Nguyễn Ngọc Minh và các con [con rể]
Hoàng Văn Long, vợ và các con [trưởng nam]
Hoàng Minh Đức [thứ nam]
Đoàn Kim Thành, chồng và các con [thứ nữ]
Hoàng Duy Tân, vợ và các con [thứ nam]
Vũ Hồng Đức và các con [con rể]
Hoàng Duy Tâm, vợ và các con [thứ nam]
Hoàng-Weisensel Ngọc Tươi, chồng và các con [thứ nữ]
Hoàng Thị Tứ, các con và các cháu [em chồng]
Hoàng Thị Nhất [em chồng]
Đỗ Văn Đông, các con và các cháu [anh trai]
Đỗ Văn Minh, vợ và các con [em trai]
& các con đỡ đầu thiêng liêng

