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Lê Phương Mai đã từ trần ngày 3 tháng 1 năm 2021 

Pháp Danh Diệu Từ - Hưởng thọ 72 tuổi 

 

Mai là một người hiền hòa, lúc nào cũng vui tươi, rộng rãi , sẵn sàng giúp kẻ bần hàn. 

Gia đình vô cùng thương tiếc. Xin cám ơn các bạn và thân bằng quyến thuộc đã nâng đỡ tinh thần giúp Mai 

và gia đình trong mấy năm Mai bị bệnh nan y, khó khăn, và cảm tạ các bạn đã có lòng chia xẻ nỗi đau buồn . 

Chương trình tang lễ :  

Viếng thăm Mai : Thứ năm  7/01/21 từ 15g đến 16g 

 à thứ   y  /1/2021 từ 1 g30 đến 15g30 

tại La MAISON FUNERAIRE D’ANTONY – 106-112 rue de Chatenay – 92160 ANTONY 

 

Lễ cầu siêu sẽ cử hành ngày thứ ba 12/01/21 lúc 10g30 

tiếp theo Lễ động quan lúc 11g 

tại LA MAISON FUNERAIRE d’ANTONY 

 

Lễ hỏa táng sẽ được cử hành 

Ngày  thứ  ba 12/01/21 lúc 12 giờ 

tại crématorium du Val de Bièvres - 8 rue du Ricardo - 94110 ARCUEIL 
(Vì dịch covid 19 số người tham dự hạn chế) 

 
Tang Gia    

Chồng  Lâm Hoài Châu   

Các chị : Lan Hương – Lan Phương – Tiểu Lan  

Các em :  Lê Chí Thành và Đan Thư  

  Lê Triệu Tường và Monique Hạnh  

Các anh rể : Nguyễn Ngọc Danh – Nguyễn Văn Lộc -  

 Trần sỹ Huy 

Các Cháu :  Nguyễn Lan Anh và Stephane Appercel cùng 

 các con Liliane, Elise 

 Nguyễn Quốc Việt  

 Nguyễn Mai Anh   

 Alex Lê  

 

Các  m và vợ 

 L m Hoài Trung - Chi 

  các con Phong - Xuân Lan 

 L m Hoài Hiếu - Hồng 

  các con Kévin - C lin  

Các  m và chồng 

 L m Thị Ngọc Sương -  ùi  uang Tung 

  con  ùi  uang T n 

 L m Thị Thanh Loan - Hu nh Văn Chương 

  con David Hu nh và vợ Mỹ Hoa 

   cháu nội Theia 

 L m Thị  im Hường - Greg Emack  

  các con Laurie – Sheila 

 L m Thị Mỹ Dung  

 

 



FAIRE-PART de DECES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lê Phuong Mai  nous a quittés le 3 jan ier  2021 à l’âge de 72 ans 

Pendant les derniers mois de sa longue et douloureuse maladie, elle a supporté avec stoïcité et lutté avec 

courage les souffrances, dans l’ spoir  t l’att nt  du r tour à domicil  d  son mari hospitalis  p ndant 

plusieurs mois à cause du covid 19. 

Nous remercions sincèrement les amis qui nous ont soutenus et ont témoigné leur affection à Mai et adressé 

les condoléances à la famille. 

Gardons d  Mai l’imag  d’un  p rsonn  pl in  d  joi  d  vivre, aimante, souriante, généreuse. 

Une visite d’adieu à Phuong Mai  

 aura lieu le jeudi  7/01/21 de 15h à 16h 

et le samedi  /1/2021 de 1 h30 à 15h30 

à la MAISON FUNERAIRE D’ANTONY 106 -112  rue de Chatenay – 92160  à ANTONY 

 

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 12 janvier 2021 de 10h30 à 11h 

suivie de la levée du corps à la MAISON FUNERAIRE D’ANTONY 

 

A l’issu  d  la c r moni , la crémation aura lieu  à  12h 

Au crématorium du Val de Bièvres – 94110 ARCUEIL 8 rue du Ricardo 

La cérémonie de crémation  s  d roul ra dans l’intimit  (suit  aux conditions sanitaires) 

 
Son mari :    

 Lâm Hoài Châu   

S s sœurs  t l ur  poux  :  

 Lan Hương  t Nguyễn Ngọc Danh 

 Lan Phương  t Nguyễn Văn Lộc   

 Tiểu Lan et Trần Sỹ Huy 

Ses frères et leur épouse  : 

 Lê Chi Thành  t Đan Thư 

  Lê Triệu Tường et Monique Hạnh 

Ses neveux et nièces :  

 Nguyễn Lan Anh et son époux Stéphane Appercel  

  et leurs enfants Liliane, Elise 

  Nguyễn Quốc Việt  

  Nguyễn Mai Anh  

 Alex Lê 

S s b aux- r r s  t l ur  pous  

 L m Hoài Trung  t Chi 

  leurs enfants Phong et Xuân Lan 

 L m Hoài Hiếu  t Hồng 

  l urs  n ants   vin  t C line 

S s   ll s Sœurs  t l ur  poux 

 L m Thị Ngọc Sương  t  ùi  uang Tung 

  l ur  n ant  ùi  uang T n 

 L m Thị Thanh Loan  t Hu nh Văn Chương 

 l ur  n ant David Hu nh  t son  pouse Mỹ Hoa 

  avec leur fille Theia 

 L m Thị  im Hường  t Gr g Emack  

  leurs enfants Laurie – Sheila 

 L m Thị Mỹ Dung  

 

 


